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Amendement 1
Olle Ludvigsson

Ontwerpadvies
Visum 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– Gezien de artikelen 148 en 153, lid 5 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (VWEU),

Or. en

Amendement 2
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Overweging -A (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-A. overwegende dat de EU resoluut actie 
heeft ondernomen om de crisis aan te 
pakken, en overwegende dat deze crisis 
resulteerde in een groot verlies aan 
economische activiteit, een aanzienlijke 
stijging van de werkloosheid, een scherpe 
daling van de productiviteit en sterk 
verzwakte overheidsfinanciën,

Or. en

Amendement 3
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Overweging -A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-A bis. overwegende dat door het hoge 
niveau van sociale bescherming in de EU 
de ergste gevolgen van de crisis werden 
opgevangen, en overwegende dat door de 
geringe productiviteitsgroei het herstel in 
Europa trager verloopt dan in andere 
delen van de wereld,
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Or. en

Amendement 4
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Overweging -A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-A ter. overwegende dat de eerste 
jaarlijkse groeianalyse het begin inluidt 
van een nieuwe cyclus van economisch 
bestuur in de EU en het eerste Europese 
semester voor economische 
beleidscoördinatie,

Or. en

Amendement 5
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat het werkgelegenheids-
, het arbeidsmarkt- en het sociaal beleid 
essentiële onderdelen vormen van de 
hervormingen die in het kader van de 
Europa 2020-strategie zowel onder macro-
economisch toezicht als onder thematisch 
toezicht moeten worden uitgevoerd,

B. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage in Europa van 
december 2010 tot heden stabiel is 
gebleven rond 9%, terwijl het 
werkloosheidspercentage onder jongeren 
blijft stijgen; in aanmerking nemend dat 
het werkgelegenheids-, het arbeidsmarkt-
en het sociaal beleid aldus essentiële 
onderdelen vormen van de hervormingen 
die in het kader van de Europa 2020-
strategie zowel onder macro-economisch 
toezicht als onder thematisch toezicht 
moeten worden uitgevoerd,

Or. it

Amendement 6
Heinz K. Becker

Ontwerpadvies
Paragraaf C
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Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat er in de context van 
het Europese semester moet worden 
gezorgd voor een sterkere interactie tussen 
werkgelegenheids-, sociaal en economisch 
beleid, en wel op zodanige wijze dat de 
democratische verantwoordingsplicht, de 
eigen inbreng en de legitimiteit worden 
vergroot,

C. overwegende dat er in de context van 
het Europese semester moet worden 
gezorgd voor een sterkere interactie tussen 
werkgelegenheids-, sociaal en economisch 
beleid, en wel op zodanige wijze dat de 
democratische verantwoordingsplicht, de 
eigen inbreng en de legitimiteit worden 
vergroot, om in het belang van alle 
generaties de gevolgen te dragen van 
demografische veranderingen en de 
uitdagingen daarvan,

Or. de

Amendement 7
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat er in de context van 
het Europese semester moet worden 
gezorgd voor een sterkere interactie tussen 
werkgelegenheids-, sociaal en economisch 
beleid, en wel op zodanige wijze dat de 
democratische verantwoordingsplicht, de 
eigen inbreng en de legitimiteit worden 
vergroot,

C. overwegende dat er in de context van 
het Europese semester moet worden 
gezorgd voor een sterkere interactie tussen 
werkgelegenheids-, sociaal en economisch 
beleid, en wel op zodanige wijze dat de 
democratische verantwoordingsplicht, de 
eigen inbreng en de legitimiteit worden 
vergroot, en de volledige betrokkenheid 
van het Europees Parlement maakt 
hiervan wezenlijk deel uit,

Or. en

Amendement 8
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat er in de context van 
het Europese semester moet worden 
gezorgd voor een sterkere interactie tussen 

C. overwegende dat er in de context van 
het Europese semester moet worden 
gezorgd voor een sterkere interactie tussen 
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werkgelegenheids-, sociaal en economisch 
beleid, en wel op zodanige wijze dat de 
democratische verantwoordingsplicht, de 
eigen inbreng en de legitimiteit worden 
vergroot,

werkgelegenheids-, sociaal en economisch 
beleid, en wel op zodanige wijze dat de 
democratische verantwoordingsplicht, de 
eigen inbreng en de legitimiteit worden 
vergroot van alle partijen die bij de 
uitwerking van deze beleidsvormen 
betrokken zijn,

Or. fr

Amendement 9
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat er in de context van 
het Europese semester moet worden 
gezorgd voor een sterkere interactie tussen 
werkgelegenheids-, sociaal en economisch 
beleid, en wel op zodanige wijze dat de 
democratische verantwoordingsplicht, de 
eigen inbreng en de legitimiteit worden 
vergroot,

C. overwegende dat er in de context van 
het Europese semester moet worden 
gezorgd voor een sterkere interactie tussen 
werkgelegenheids-, sociaal en economisch 
beleid, en wel op zodanige wijze dat de 
democratische verantwoordingsplicht en de 
legitimiteit worden vergroot,

Or. en

Amendement 10
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat er in de context van 
het Europese semester moet worden 
gezorgd voor een sterkere interactie tussen 
werkgelegenheids-, sociaal en economisch 
beleid, en wel op zodanige wijze dat de 
democratische verantwoordingsplicht, de 
eigen inbreng en de legitimiteit worden 
vergroot,

C. overwegende dat er in de context van 
het Europese semester moet worden 
gezorgd voor een sterkere interactie tussen 
werkgelegenheids-, sociaal en economisch 
beleid, en wel op zodanige wijze dat de 
subsidiariteit, de democratische 
verantwoordingsplicht, de eigen inbreng en 
de legitimiteit worden vergroot,

Or. it
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Amendement 11
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat de nationale 
parlementen voortkomen uit de vrije 
verkiezing door de burger en dat zij 
derhalve de vertegenwoordigers en borgen 
zijn van de rechten die door de burgers 
zijn verworven en door hen zijn 
gedelegeerd; overwegende dat deze 
parlementen met de invoering van het 
Europees semester niets anders rest dan 
een pure symboolfunctie,

Or. fr

Amendement 12
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C ter. overwegende dat de invoering van 
het Europees semester er op geen enkele 
manier toe mag leiden dat de 
grondrechten en sociale verworvenheden 
van de burgers ondergeschikt worden 
gemaakt aan bezuinigingsdrift,

Or. fr

Amendement 13
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C quater. overwegende dat het Europees 
semester de Europese instellingen de 
mogelijkheid biedt om zich, nog voordat 
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ze überhaupt zijn aangenomen door de 
nationale parlementen, uit te spreken over 
de nationale begrotingsplannen en dat die 
plannen gebaseerd zullen moeten worden 
op economische prognoses en 
aanbevelingen van de Commissie en de 
Raad inzake de te volgen koers,

Or. fr

Amendement 14
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat Europa 2020 en het 
Europese semester als kader voor een 
versterkt economisch en sociaal bestuur 
kunnen bijdragen tot het verstevigen van 
de gezamenlijke benadering van de 
uitdagingen, de antwoorden en de 
beoordeling waar het gaat om de sociale en 
werkgelegenheidssituatie in de lidstaten; 
betreurt het evenwel dat het Europees 
Parlement tijdens het eerste Europese 
semester niet bij dit proces is betrokken;

1. is van mening dat Europa 2020 en het 
Europese semester als kader voor een 
versterkt economisch en sociaal bestuur 
kunnen bijdragen tot het verstevigen van 
de gezamenlijke benadering van de 
uitdagingen, de antwoorden en de 
beoordeling waar het gaat om de sociale en 
werkgelegenheidssituatie in de lidstaten;

Or. fr

Amendement 15
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat Europa 2020 en het 
Europese semester als kader voor een 
versterkt economisch en sociaal bestuur 
kunnen bijdragen tot het verstevigen van 
de gezamenlijke benadering van de 
uitdagingen, de antwoorden en de 
beoordeling waar het gaat om de sociale en 
werkgelegenheidssituatie in de lidstaten; 

1. is van mening dat Europa 2020, de 
jaarlijkse groeianalyse en het Europese 
semester een kader bieden voor een 
versterkt economisch en sociaal bestuur en 
economische beleidscoördinatie, en
kunnen bijdragen tot het verstevigen van 
de gezamenlijke benadering van de 
uitdagingen, de antwoorden en de 
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betreurt het evenwel dat het Europees 
Parlement tijdens het eerste Europese 
semester niet bij dit proces is betrokken;

beoordeling waar het gaat om de sociale en 
werkgelegenheidssituatie in de lidstaten; 
betreurt het evenwel dat het Europees 
Parlement tijdens het eerste Europees 
semester en de eerste jaarlijkse 
groeianalyse, die het begin inluidt van een 
nieuwe cyclus van economisch bestuur in 
de EU, niet bij dit proces is betrokken;

Or. en

Amendement 16
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat Europa 2020 en het 
Europese semester als kader voor een 
versterkt economisch en sociaal bestuur 
kunnen bijdragen tot het verstevigen van 
de gezamenlijke benadering van de 
uitdagingen, de antwoorden en de 
beoordeling waar het gaat om de sociale en 
werkgelegenheidssituatie in de lidstaten; 
betreurt het evenwel dat het Europees 
Parlement tijdens het eerste Europese 
semester niet bij dit proces is betrokken;

1. is van mening dat Europa 2020 en het 
Europese semester als kader voor een 
versterkt economisch en sociaal bestuur 
zouden kunnen bijdragen tot het 
verstevigen van de gezamenlijke 
benadering van de uitdagingen, de 
antwoorden en de beoordeling waar het 
gaat om de sociale en 
werkgelegenheidssituatie in de lidstaten als 
dit niet altijd formele intenties blijven en 
het Parlement daadwerkelijk bij dit proces 
betrokken wordt, in tegenstelling tot wat is 
gebeurd tijdens het eerste Europese 
semester;

Or. it

Amendement 17
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat Europa 2020 en het 
Europese semester als kader voor een 
versterkt economisch en sociaal bestuur 
kunnen bijdragen tot het verstevigen van 

1. is van mening dat Europa 2020 en het 
Europese semester als kader voor een 
versterkt economisch en sociaal bestuur 
kunnen bijdragen tot het verstevigen van 
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de gezamenlijke benadering van de 
uitdagingen, de antwoorden en de 
beoordeling waar het gaat om de sociale en 
werkgelegenheidssituatie in de lidstaten; 
betreurt het evenwel dat het Europees 
Parlement tijdens het eerste Europese 
semester niet bij dit proces is betrokken;

de gezamenlijke benadering van de 
uitdagingen, de antwoorden en de 
beoordeling waar het gaat om de 
verwezenlijking van de 
gemeenschappelijke doelstellingen voor 
de sociale en werkgelegenheidssituatie in 
de lidstaten; betreurt het evenwel dat het 
Europees Parlement tijdens het eerste 
Europese semester niet bij dit proces is 
betrokken;

Or. en

Amendement 18
Pervenche Berès, Olle Ludvigsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt om een Conventie over de 
democratische dimensie van het Europees 
semester voor beleidscoördinatie, welke 
conventie het Europees Parlement en de 
nationale parlementen in staat moet 
stellen om de kalender, inhoud en 
methodiek van dat semester te bepalen in 
overleg met de sociale partners en het 
maatschappelijk middenveld;

Or. fr

Amendement 19
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wenst dat het Parlement als 
volwaardige partij betrokken wordt bij het 
Europees semester zodat het de belangen 
van de burgers kan behartigen en zo meer 
legitimiteit kan verlenen aan het door de 
lidstaten te voeren sociaal beleid;

Or. fr
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Amendement 20
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. wenst dat de nationale parlementen 
sterker betrokken worden bij het 
formuleren van het economisch en sociaal 
beleid, zodat zij blijk kunnen geven van 
hun solidariteit in hun hoedanigheid van 
partner binnen het Europees semester; is 
van mening dat dit de legitimiteit van de 
besluitvorming kan vergroten, aangezien 
het Europees Parlement dan niet langer 
de enige, exclusieve behartiger van de 
belangen van de Europese burgers zou 
zijn, en dat dit tevens de mogelijkheid 
biedt om op nationaal niveau krachtige 
politieke signalen af te geven;

Or. fr

Amendement 21
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie en de Raad 
om ervoor te zorgen dat de 
beleidsrichtsnoeren voor de 
begrotingsconsolidering en de structurele 
hervormingen volledig coherent zijn en 
stroken met de doelstellingen van de Unie 
inzake sociale en duurzame ontwikkeling; 
is van mening dat de Unie bij de bepaling 
en de uitvoering van de jaarlijkse 
groeianalyse rekening dient te houden 
met de eisen in verband met de 
bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, de waarborging van een 
adequate sociale bescherming, de 
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bestrijding van sociale uitsluiting alsmede 
een hoog niveau van onderwijs, opleiding 
en bescherming van de volksgezondheid; 
acht het noodzakelijk dat de 
landenspecifieke aanbevelingen aan 
sociale effectbeoordelingen moeten 
worden onderworpen;

Or. en

Amendement 22
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. onderstreept dat de richtsnoeren 
voor het werkgelegenheidsbeleid van de 
lidstaten en de globale richtsnoeren voor 
het economisch beleid beide een 
integrerend deel uitmaken van het 
Europese semester en in dezelfde mate 
belangrijk zijn voor het bereiken van 
slimme, duurzame en inclusieve groei; 
roept de Raad en de Commissie op om 
ervoor te zorgen dat alle 
beleidsaanbevelingen verenigbaar zijn 
met de geïntegreerde richtsnoeren voor 
groei en werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 23
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat de neoliberale 
maatregelen die voortdurend worden 
uitgevoerd, met name in het kader van de 
zogenaamde nationale 
hervormingsprogramma's, de 
"economische governance" en het 
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Europees Semester, mede zullen bijdragen 
aan de groeiende sociale crisis in 
verscheidene landen met zwakkere 
economieën, waardoor gezinnen het 
steeds moeilijker krijgen, met name 
vrouwen en kinderen, die de belangrijkste 
slachtoffers zijn van de toenemende 
armoede, werkloosheid en precaire 
arbeidsomstandigheden;

Or. pt

Amendement 24
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat het noodzakelijk is 
voorrang te verlenen aan de oplossing van 
de problemen van werkloosheid, armoede 
en sociale uitsluiting, hetgeen een 
herziening impliceert van het huidige 
economische en financieel beleid, met 
name van het Stabiliteitspact, de interne 
markt en het mededingingsbeleid, waarin 
voorrang wordt verleend aan duurzame 
en goede banen met rechten, 
investeringen en een goede openbare 
dienstverlening die de maatschappelijke 
integratie garanderen, met name op het 
gebied van onderwijs, volksgezondheid, 
kinderopvang, hulp aan mensen die niet 
meer voor zichzelf kunnen zorgen, 
openbaar vervoer en sociale diensten;

Or. pt

Amendement 25
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. roept de Raad en de Commissie op om 
de beginselen van subsidiariteit en sociale 
dialoog op het vlak van lonen en 
pensioenen te eerbiedigen wanneer ze 
beleidsadvies geven aan de lidstaten, en 
om overeenkomstig artikel 153, lid 5, van 
het VWEU de bevoegdheden van de 
lidstaten en sociale partners op deze 
gebieden te eerbiedigen;

2. roept de Raad en de Commissie op om, 
wanneer ze beleidsadvies geven aan de 
lidstaten, de beginselen van subsidiariteit,
sociale dialoog, de bevoegdheden van de 
lidstaten en sociale partners te eerbiedigen; 
onderstreept tevens de noodzaak om de 
gevolgen van het gebrek aan 
harmonisering op het gebied van sociale 
zekerheid onder controle te houden met 
betrekking tot de verschijnselen van 
sociale dumping die de concurrentie in de 
interne markt steeds meer bedreigt.

Or. it

Amendement 26
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. roept de Raad en de Commissie op om 
de beginselen van subsidiariteit en sociale 
dialoog op het vlak van lonen en 
pensioenen te eerbiedigen wanneer ze 
beleidsadvies geven aan de lidstaten, en 
om overeenkomstig artikel 153, lid 5, van 
het VWEU de bevoegdheden van de 
lidstaten en sociale partners op deze 
gebieden te eerbiedigen;

2. Onderstreept dat het bij beleidsadvies 
aan lidstaten gedeeltelijk om 
beleidsgebieden gaat als lonen en 
pensioenen die overeenkomstig artikel 153 
van het VWEU onder de bevoegdheden 
van de lidstaten en sociale partners vallen;
benadrukt dat er voor democratische 
verantwoording moet worden gezorgd en 
dat het subsidiariteitsbeginsel en het 
beginsel van de sociale dialoog moeten 
worden geëerbiedigd om de nodige 
speelruimte te bewaren voor de nationale 
tenuitvoerlegging van het beleid;

Or. en

Amendement 27
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. roept de Raad en de Commissie op om
de beginselen van subsidiariteit en sociale 
dialoog op het vlak van lonen en 
pensioenen te eerbiedigen wanneer ze 
beleidsadvies geven aan de lidstaten, en 
om overeenkomstig artikel 153, lid 5, van 
het VWEU de bevoegdheden van de 
lidstaten en sociale partners op deze 
gebieden te eerbiedigen;

2. roept de Raad en de Commissie op dat 
zij in hun overwegingen betrekken dat de 
crisis een zware tol heeft geëist van de 
Europese samenlevingen en dat in 
sommige lidstaten de jeugdwerkloosheid 
tot veertig procent is opgelopen, terwijl 
miljoenen mensen onder de armoedegrens 
leven, de geaccumuleerde 
onevenwichtigheden bestrijden, de 
beginselen van solidariteit, subsidiariteit en 
sociale dialoog op het vlak van lonen en 
pensioenen eerbiedigen, overeenkomstig
artikel 153, lid 5, van het VWEU de 
bevoegdheden van de lidstaten en sociale 
partners op deze gebieden eerbiedigen, 
wanneer ze beleidsadvies geven aan de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 28
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. roept de Raad en de Commissie op om 
de beginselen van subsidiariteit en sociale 
dialoog op het vlak van lonen en 
pensioenen te eerbiedigen wanneer ze 
beleidsadvies geven aan de lidstaten, en 
om overeenkomstig artikel 153, lid 5, van 
het VWEU de bevoegdheden van de 
lidstaten en sociale partners op deze 
gebieden te eerbiedigen;

2. roept de Raad en de Commissie op om 
uitvoerig te beoordelen of de voorgestelde 
maatregelen ter bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting, en het toepassen 
van kerndoelen voor werkgelegenheid in 
overeenstemming zijn met de 
doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie, en om de 
beginselen van subsidiariteit en sociale 
dialoog op het vlak van lonen en 
pensioenen en overeenkomstig artikel 153, 
lid 5, van het VWEU de bevoegdheden van 
de lidstaten en sociale partners op deze 
gebieden te eerbiedigen, wanneer ze 
beleidsadvies geven aan de lidstaten;

Or. en
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Amendement 29
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. roept de Raad en de Commissie op om 
de beginselen van subsidiariteit en sociale 
dialoog op het vlak van lonen en 
pensioenen te eerbiedigen wanneer ze 
beleidsadvies geven aan de lidstaten, en om 
overeenkomstig artikel 153, lid 5, van het 
VWEU de bevoegdheden van de lidstaten 
en sociale partners op deze gebieden te 
eerbiedigen;

2. roept de Raad en de Commissie op om 
de beginselen van subsidiariteit en sociale 
dialoog op het vlak van lonen en 
pensioenen te eerbiedigen wanneer ze 
beleidsadvies geven aan de lidstaten inzake 
onderwijs, werkgelegenheid, sociale zaken 
en macro-economische en 
begrotingsvraagstukken, en om 
overeenkomstig artikel 153, lid 5, van het 
VWEU de bevoegdheden van de lidstaten 
en sociale partners op deze gebieden te 
eerbiedigen;

Or. fr

Amendement 30
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. roept de Raad en de Commissie op om 
de beginselen van subsidiariteit en sociale 
dialoog op het vlak van lonen en 
pensioenen te eerbiedigen wanneer ze 
beleidsadvies geven aan de lidstaten, en om 
overeenkomstig artikel 153, lid 5, van het 
VWEU de bevoegdheden van de lidstaten 
en sociale partners op deze gebieden te 
eerbiedigen;

2. roept de Raad en de Commissie op om 
de beginselen van subsidiariteit en sociale 
dialoog op het vlak van lonen en 
pensioenen te eerbiedigen wanneer ze 
beleidsadvies geven aan de lidstaten, en om 
overeenkomstig artikel 153, lid 5, van het 
VWEU de bevoegdheden van de lidstaten 
en sociale partners op deze gebieden te 
eerbiedigen, alsmede de sociale partners te 
raadplegen alvorens hun aanbevelingen 
te doen;

Or. fr

Amendement 31
Olle Ludvigsson
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie om bij haar 
evaluatie van de vooruitgang inzake de 
Europa 2020-doelstellingen en hiermee 
verband houdende initiatieven gebruik te 
maken van alle beschikbare informatie en 
deskundigheid, met inbegrip van de 
expertise van de Europese Stichting tot 
verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden;

Or. en

Amendement 32
Olle Ludvigsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. verzoekt de Commissie om op de 
grondslag van artikel 9 VWEU een 
effectbeoordeling van haar aanbevelingen 
voor actie uit te voeren, met inbegrip van 
de voorstellen inzake geprioriteerde acties 
voor de voorjaarsbijeenkomst van de 
Europese Raad en haar aanbevelingen 
aan de Europese Raad van juni inzake de 
richtsnoeren voor elk afzonderlijk land;

Or. en

Amendement 33
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wenst dat in de aanbevelingen van 
de Commissie en de Raad voornamelijk 
wordt gepleit voor een sociaal beleid dat 
in de eerste plaats gericht is op onderwijs 
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en opleiding, toegang tot de arbeidsmarkt, 
re-integratie van werklozen en betere 
coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels in de lidstaten;

Or. fr

Amendement 34
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is bezorgd dat de Europese adviezen 
enkel en alleen gericht zullen zijn op de 
voltooiing van de interne markt middels 
het wegnemen van alle 
mededingingsbelemmeringen, zonder dat 
er ook maar enige aandacht wordt besteed 
aan beleid ter bestrijding van 
onzekerheid, armoede en sociale 
uitsluiting;

Or. fr

Amendement 35
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. verzoekt om de Europese adviezen 
gepaard te laten gaan met een 
beoordeling van het effect van de 
belastingconcurrentie tussen de lidstaten, 
en van het effect van 
belastingvrijstellingen binnen de lidstaten 
op de inkomstenzijde van hun begroting;

Or. fr

Amendement 36
Mara Bizzotto
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verklaart voornemens te zijn een actieve 
bijdrage te leveren aan de uitvoering van 
de Europa 2020-strategie en het Europese 
semester, ook wat de sociale en 
werkgelegenheidsaspecten betreft, en deze
het hele jaar hoog op de agenda te houden;

3. verklaart voornemens te zijn een actieve 
en concrete bijdrage te leveren aan het 
aanpakken van de noodtoestand op 
werkgelegenheids- en sociaal gebied waar 
de Europese burgers zich in bevinden 
door op kritische en concrete wijze de 
uitvoering van de Europa 2020-strategie 
onder controle te houden en door deel te 
nemen aan de initiatieven van het 
Europese semester, verklaart tevens dat 
het zich zal inzetten om ervoor te zorgen 
dat de werkgelegenheid en de sociale
noodtoestand het hele jaar hoog op de 
agenda blijven;

Or. it

Amendement 37
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verklaart voornemens te zijn een actieve 
bijdrage te leveren aan de uitvoering van 
de Europa 2020-strategie en het Europese 
semester, ook wat de sociale en 
werkgelegenheidsaspecten betreft, en deze 
het hele jaar hoog op de agenda te houden;

3. verklaart voornemens te zijn een actieve 
bijdrage te leveren aan de uitvoering van 
de ambitieuze doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie voor een nieuw 
groeipad en aan de in het kader van de 
Europa 2020-strategie van de lidstaten en
het Europese semester afgesproken 
nationale doelstellingen, ook wat de 
sociale en werkgelegenheidsaspecten 
betreft, en deze het hele jaar hoog op de 
agenda te houden;

Or. en

Amendement 38
Heinz K. Becker
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verklaart voornemens te zijn een actieve 
bijdrage te leveren aan de uitvoering van 
de Europa 2020-strategie en het Europese 
semester, ook wat de sociale en 
werkgelegenheidsaspecten betreft, en deze 
het hele jaar hoog op de agenda te houden;

3. verklaart voornemens te zijn een actieve 
bijdrage te leveren aan de uitvoering van 
de Europa 2020-strategie en het Europese 
semester, ook wat de sociale en 
werkgelegenheidsaspecten betreft, en deze 
het hele jaar hoog op de agenda te houden;
wijst daarnaast op het belang van 
initiatieven als het Europees Jaar voor 
actief ouder worden of een leven lang 
leren;

Or. de

Amendement 39
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verklaart voornemens te zijn een actieve 
bijdrage te leveren aan de uitvoering van 
de Europa 2020-strategie en het Europese 
semester, ook wat de sociale en 
werkgelegenheidsaspecten betreft, en deze 
het hele jaar hoog op de agenda te houden;

3. verklaart voornemens te zijn een actieve 
bijdrage te leveren aan de uitvoering van 
de Europa 2020-strategie en het Europese 
semester, ook wat de werkgelegenheids-, 
sociale en genderaspecten betreft, en deze 
het hele jaar hoog op de agenda te houden;

Or. en

Amendement 40
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt het belang van 
overheidsinvesteringen op EU- en 
nationaal niveau voor de bevordering van 
sociale en economische samenhang, met 
name investeringen in de minder 
ontwikkelde regio's; acht het daarom van 
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essentieel belang dat het Stabiliteits- en 
groeipact wordt ingetrokken aangezien dit 
pact de adequate aanwending van de 
structuurfondsen en investeringen in het 
algemeen niet ten goede komt; dringt aan 
op een duidelijk onderscheid tussen 
investeringen en lopende uitgaven en 
beschouwt de uitgaven voor onderwijs, 
sociale diensten, O&O en infrastructuur, 
inclusief hernieuwbare energie, vervoer 
en communicatie, als investeringen;

Or. pt

Amendement 41
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – inleidende formule

Ontwerpadvies Amendement

5. zegt bereid te zijn tot het aangaan van 
een regelmatige beleidsdialoog en 
gedachtewisseling met relevante 
belanghebbenden, waaronder de sociale 
partners en ngo's, over de sociale en 
werkgelegenheidsaspecten van Europa 
2020 en het Europese semester, en richt in 
dit verband:

5. zegt bereid te zijn tot het aangaan van 
een regelmatige beleidsdialoog en 
gedachtewisseling met nationale 
parlementen en relevante 
belanghebbenden, waaronder de sociale 
partners en ngo's, over de sociale en 
werkgelegenheidsaspecten van Europa 
2020 en het Europese semester, en richt in 
dit verband:

Or. en

Amendement 42
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – inleidende formule

Ontwerpadvies Amendement

5. zegt bereid te zijn tot het aangaan van 
een regelmatige beleidsdialoog en 
gedachtewisseling met relevante 
belanghebbenden, waaronder de sociale 
partners en ngo's, over de sociale en 
werkgelegenheidsaspecten van Europa 

5. zegt bereid te zijn tot het aangaan van 
een regelmatige beleidsdialoog en 
gedachtewisseling met relevante 
belanghebbenden, waaronder het 
bedrijfsleven, de sociale partners en ngo's, 
over de sociale en 
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2020 en het Europese semester, en richt in 
dit verband:

werkgelegenheidsaspecten van Europa 
2020 en het Europese semester, en richt in 
dit verband:

Or. en

Amendement 43
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – inleidende deel

Ontwerpadvies Amendement

5. zegt bereid te zijn tot het aangaan van 
een regelmatige beleidsdialoog en 
gedachtewisseling met relevante 
belanghebbenden, waaronder de sociale 
partners en ngo's, over de sociale en 
werkgelegenheidsaspecten van Europa 
2020 en het Europese semester, en richt in 
dit verband:

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Or. fr

Amendement 44
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – letter b

Ontwerpadvies Amendement

b) een oproep tot het Comité voor de 
werkgelegenheid (EMCO) om de 
resultaten van zijn toezicht op de 
werkgelegenheidssituatie te delen met de 
bevoegde commissie van het Europees 
Parlement,

b) een oproep tot de diverse bij het 
Europees semester betrokken partijen om 
transparantie hoog in het vaandel te 
voeren, alsmede tot het Comité voor de 
werkgelegenheid (EMCO) om de 
resultaten van zijn toezicht op de 
werkgelegenheidssituatie regelmatig te 
delen met de bevoegde commissie van het 
Europees Parlement,

Or. fr

Amendement 45
Marije Cornelissen
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – letter b

Ontwerpadvies Amendement

b) een oproep tot het Comité voor de 
werkgelegenheid (EMCO) om de 
resultaten van zijn toezicht op de 
werkgelegenheidssituatie te delen met de 
bevoegde commissie van het Europees 
Parlement,

b) een oproep tot het Comité voor de 
werkgelegenheid (EMCO) om de 
resultaten van zijn toezicht op de 
werkgelegenheidssituatie te delen met de 
desbetreffende commissies van het 
Europees Parlement,

Or. en

Amendement 46
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – letter c

Ontwerpadvies Amendement

c) een verzoek tot de sociale partners, ngo's 
op sociaal gebied en andere 
belanghebbenden om deel te nemen aan 
een regelmatige gedachtewisseling met het 
Parlement, met name over de 
tenuitvoerlegging van het sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid en over de 
vorderingen op de weg naar 
verwezenlijking van de desbetreffende 
doelstellingen van de EU;

c) een verzoek tot de sociale partners, ngo's 
op sociaal gebied en andere 
belanghebbenden om deel te nemen aan 
een regelmatige gedachtewisseling met het 
Parlement, met name over de 
tenuitvoerlegging van het sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid en over de 
vorderingen op de weg naar 
verwezenlijking van de desbetreffende 
doelstellingen van de EU; en verzoekt 
tevens dat de documenten ter 
voorbereiding van de gedachtewisselingen 
vooraf ter beschikking worden gesteld aan 
de leden van de bevoegde parlementaire 
commissie;

Or. fr

Amendement 47
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – punt c bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

c bis) verzoekt de vertegenwoordigers op 
interministerieel niveau en de 
verantwoordelijken van de VN van de 
lidstaten om deel te nemen aan een 
periodieke gedachtewisseling die gericht 
is op een vergelijking tussen de 
verschillende strategieën die afzonderlijk 
zijn uitgevoerd om de noodtoestand 
omtrent de immigratie aan te pakken, 
waarbij tevens de uitgevoerde projecten en 
de nieuw ontstane eisen moeten worden 
toegelicht;

Or. it

Amendement 48
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt dat het Europees semester 
geen instrument wordt voor opstelling van 
en toezicht en controle op de nationale 
begrotingen door de Commissie en de 
Raad, maar juist een instrument ter 
ondersteuning van een manier van 
opstellen van de begroting die de 
grondrechten en sociale verworvenheden 
van de burgers volledig in acht neemt;

Or. fr

Amendement 49
Sergio Gaetano Cofferati, Frank Engel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat de macro-
economische sociale dialoog moet worden 
versterkt en geïnstitutionaliseerd, en is 
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van mening dat de sociale partners 
moeten worden betrokken bij de 
ontwikkeling van acties die de Europese 
Commissie in het kader van het Europese 
semester en bij de tenuitvoerlegging van 
het nieuwe economische bestuur wil 
ondernemen; de sociale partners zullen 
een advies uitbrengen of in voorkomende 
gevallen een aanbeveling aan de 
Commissie doen inzake deze acties;

Or. en

Amendement 50
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie het Parlement op 
de hoogte te stellen van de resultaten van 
de activiteiten in het kader van het 
programma "Van elkaar leren", met name 
op de gebieden die de Europese Raad in 
zijn strategische adviezen heeft vermeld;

6. verzoekt de Commissie het Parlement op 
de hoogte te stellen van de resultaten van 
de activiteiten in het kader van het 
programma "Van elkaar leren", met name 
op de gebieden die de Europese Raad in 
zijn strategische adviezen heeft vermeld; 
wijst op het belang om regelmatig de 
toegankelijkheid en het gebruik van via 
dergelijke programma’s ter beschikking 
gestelde gelden te bewaken, teneinde 
bijtijds eventuele correctiemaatregelen te 
nemen, om te voorkomen dat de 
gebruikelijke bureaucratische 
hindernissen de verwezenlijking van die 
doelstellingen niet in de weg staan;

Or. it

Amendement 51
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept dat het van belang is de 7. onderstreept dat het van belang is de 
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interactie tussen micro- en macro-
economische beleid enerzijds en het sociaal 
en werkgelegenheidsbeleid anderzijds in 
beide richtingen te versterken, omdat dat 
essentieel is voor het bereiken van de 
globale doelstellingen van de Europa 2020-
strategie;

interactie tussen micro- en macro-
economische beleid enerzijds en het sociaal 
en werkgelegenheidsbeleid anderzijds in 
beide richtingen te versterken teneinde de 
sociale verworvenheden te eerbiedigen en 
armoede en sociale uitsluiting te 
bestrijden, omdat dat essentieel is voor het 
bereiken van de globale doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie;

Or. fr

Amendement 52
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verbindt zich ertoe om, mede in zijn 
beraadslagingen over het Europese 
semester, bijzondere aandacht te blijven 
besteden aan het effect van de sociale en 
werkgelegenheidssituatie op de macro-
economische situatie en omgekeerd.

8. verbindt zich ertoe om, mede in zijn 
beraadslagingen over het Europese 
semester, bijzondere aandacht te blijven 
besteden aan het effect van de sociale en 
werkgelegenheidssituatie op de macro-
economische situatie en omgekeerd, en 
roept de Commissie op hetzelfde te doen;

Or. fr

Amendement 53
Heinz K. Becker

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verbindt zich ertoe om, mede in zijn 
beraadslagingen over het Europese 
semester, bijzondere aandacht te blijven 
besteden aan het effect van de sociale en 
werkgelegenheidssituatie op de macro-
economische situatie en omgekeerd.

8. verbindt zich er onvermijdelijk toe om, 
mede in zijn beraadslagingen over het 
Europese semester, bijzondere aandacht te 
blijven besteden aan het effect van de 
sociale en werkgelegenheidssituatie op de 
macro-economische situatie en omgekeerd.

Or. de
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Amendement 54
Olle Ludvigsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. acht het noodzakelijk dat in de 
gehele Europa 2020-strategie en bij haar 
bestuur een centrale rol is weggelegd voor 
het sociale en werkgelegenheidsbeleid; is 
van mening dat deze beleidsgebieden in 
het licht van de crisis moeten worden 
versterkt, en dat het Europese semester 
essentieel is om dit doel te bereiken;

Or. en

Amendement 55
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. is van mening dat in het kader van 
het Europese semester de lidstaten in het 
bijzonder moeten worden aangemoedigd 
om de werkgelegenheid te stimuleren, 
zwartwerk te bestrijden, levenslang leren 
te bevorderen, de arbeidsvoorwaarden 
flexibeler te maken en de 
opvangfaciliteiten voor kinderen te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 56
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie en de Raad 
om ervoor te zorgen dat duurzame en 
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inclusieve groei in verbinding met 
werkgelegenheid en het scheppen van 
banen bij alle beleidsvoorstellen centraal 
zullen staan;

Or. en

Amendement 57
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie om ervoor te 
zorgen dat het nationale beleid en de in de 
nationale hervormingsprogramma’s 
aangekondigde doelstellingen samen een
niveau bereiken dat ambitieus genoeg is 
om de EU 2020-kerndoelen te bereiken; 
acht het zorgwekkend dat deze doelen 
onder het eerste Europese semester niet 
werden gerealiseerd, roept de Commissie 
op om veilig te stellen dat alle lidstaten, 
overeenkomstig hun vermogen, hun 
bijdrage leveren aan de kerndoelen;

Or. en

Amendement 58
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. herinnert eraan dat de kwaliteit van 
de nationale hervormingsprogramma’s 
onder het eerste Europese semester sterk 
uiteenlopend was met betrekking tot de 
concreetheid, haalbaarheid en 
uitgebreidheid; verzoekt de Commissie om 
de nationale hervormingsprogramma’s 
met de beste kwaliteit te verheffen tot het 
standaardformaat voor de volgende 
Europese semesters;
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Or. en

Amendement 59
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quater. verzoekt de Commissie om voor 
een betere vergelijkbaarheid van de 
nationale hervormingsprogramma’s te 
zorgen en gemeenschappelijke maatstaven 
ter beoordeling van de programma’s op te 
stellen;

Or. en

Amendement 60
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt dat Europa behoefte 
heeft aan een op duurzame ontwikkeling 
gericht macro-economisch kader, meer 
werkgelegenheid en sociale samenhang; 
is van mening dat het monetair en fiscaal 
beleid in de EU negatieve gevolgen heeft 
gehad voor de economische groei en de 
groei van de werkgelegenheid en wijst 
erop dat er behoefte bestaat aan een 
monetair beleid dat bijdraagt tot een 
versterking van het economisch herstel en 
de bestrijding van werkloosheid;

Or. pt

Amendement 61
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie en de Raad 
om in het kader van het Europees 
semester, en gelet op richtsnoer 8, in het 
bijzonder aandacht te schenken aan de 
toegang van jongeren tot onderwijs, 
school- en beroepskeuzebegeleiding en op 
het individu toegesneden levenslang leren, 
hetgeen bevorderlijk zal zijn voor de 
jaarlijkse groei en het 
concurrentievermogen doordat 
hoogwaardige opleidingen op die manier 
afgestemd kunnen worden op de 
toekomstige behoeften van de 
arbeidsmarkt;

Or. fr

Amendement 62
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. verzoekt de Commissie en de Raad 
om, gelet op richtsnoer 9, in het bijzonder 
aandacht te schenken aan het feit dat het 
economisch herstel pas gestalte kan 
krijgen als de huidige werkloosheid in de 
Europese Unie, met name die onder 
jongeren, daalt, met als conditio sine qua 
non dat de strijd wordt aangebonden met 
de schooluitval;

Or. fr

Amendement 63
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

8 quater. pleit, gelet op de doelstelling van 
een werkgelegenheidspercentage van 75% 
en in het kader van de versterking van de 
interactie tussen het werkgelegenheids-, 
sociaal en economisch beleid, voor een 
verlaging van de sociale bijstand voor 
werklozen of bijstand waaraan als 
voorwaarde is verbonden dat er 
werkzaamheden van algemeen nut 
verricht moeten worden, alsmede voor 
financiële prikkels om weer aan het werk 
te gaan;

Or. fr

Amendement 64
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quinquies. verzoekt de Commissie en de 
Raad om bij de vaststelling van 
economisch beleid te streven naar de 
verwezenlijking van de sociale 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie, en in het bijzonder naar de 
uitvoering van macro-economisch beleid 
dat de financiering van sociaal beleid ten 
behoeve van de integratie van oudere 
werknemers op de arbeidsmarkt, het door 
de lidstaten invoeren van richtsnoeren 
voor de totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke minimale mate van 
sociale bescherming in elke onderneming 
(Europees keurmerk) en de mobiliteit van 
jonge werknemers mogelijk maakt;

Or. fr

Amendement 65
Philippe Boulland
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 sexies. wenst dat in het kader van het 
Europees semester wordt toegezien op de 
voortgezette tenuitvoerlegging van 
richtsnoer 7, met name de bestrijding van 
zwart werken in de lidstaten, wat de 
Europese Unie aanzienlijke bedragen zou 
opleveren;

Or. fr

Amendement 66
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 septies. wenst dat de aanbevelingen lang 
van tevoren worden bekendgemaakt, zodat 
ze daadwerkelijk kunnen worden 
meegenomen in de begrotingsbeslissingen 
van de lidstaten;

Or. fr

Amendement 67
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 octies. pleit voor salarisplafonds bij de 
overheid voor zover die salarissen 
geïndexeerd zijn, met name wanneer het 
overheidstekort van de lidstaat daarop 
terug te voeren is;

Or. fr
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Amendement 68
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 nonies. verzoekt de Commissie en de 
Raad om toe te zien op de 
tenuitvoerlegging van richtsnoer 7, en met
name om bij het bevorderen van 
economisch en sociaal beleid het 
subsidiariteitsbeginsel te eerbiedigen en 
wat de pensioengerechtigde leeftijd betreft 
rekening te houden met de toegenomen 
levensverwachting;

Or. fr

Amendement 69
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 decies. wenst dat het Europees semester 
zich niet louter concentreert op de 
economische procedures en adviezen voor 
de individuele lidstaten, maar ook op de 
grensoverschrijdende effecten van de 
interne markt, en dat er een voor de 
gehele interne markt geldende heffing op 
financiële transacties komt die regulerend 
werkt ten aanzien van de structurele 
macro-economische onevenwichtigheden, 
op die manier de sociale gevolgen van 
potentiële crises voor de Europese 
werknemer beperkt en zodoende fungeert 
als fiscaal plafond;

Or. fr

Amendement 70
Rolandas Paksas
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. verzoekt de lidstaten die de 
nationale doelen niet hebben 
aangenomen of de ambitieuze 
verplichting die de EU heeft vastgesteld in 
een poging voor 2020 een 
werkgelegenheidsgraad van mannen en 
vrouwen in Europa van 75 procent te 
hebben bereikt, onvoldoende vonden, de 
verantwoording op zich te nemen om dit 
doel te bereiken en zich in te spannen om 
belemmeringen op de arbeidsmarkt weg te 
nemen, daarbij bijzondere aandacht 
schenkend aan het wegnemen van de 
belangrijkste structurele tekortkoming –
de aanwezigheid van enkele kleine 
groepen op de arbeidsmarkt die weinig 
activiteit ontplooien;

Or. lt

Amendement 71
Juozas Imbrasas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. verzoekt de lidstaten die de 
nationale doelen niet hebben 
aangenomen of de ambitieuze 
verplichting die de EU heeft vastgesteld in 
een poging voor 2020 een 
werkgelegenheidsgraad van mannen en 
vrouwen in Europa van 75 procent te 
hebben bereikt, onvoldoende vonden, de 
verantwoording op zich te nemen om dit 
doel te bereiken en zich in te spannen om 
belemmeringen op de arbeidsmarkt weg te 
nemen, daarbij bijzondere aandacht 
schenkend aan het wegnemen van de 
belangrijkste structurele tekortkoming –
de aanwezigheid van enkele kleine 
groepen op de arbeidsmarkt die weinig 
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activiteit ontplooien;

Or. lt


