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Amendement 1
Tamás Deutsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over het streven naar 
versterkte economische en budgettaire 
coördinatie door middel van het Europees 
semester, waardoor er jaarlijks gedurende 
zes maanden gelijktijdig toezicht op de 
begroting en het economisch beleid van de 
lidstaten mogelijk is;

1. is verheugd over het streven naar 
versterkte economische en budgettaire 
coördinatie door middel van het Europees 
semester, waardoor er jaarlijks gedurende 
zes maanden gelijktijdig toezicht op de 
begroting en het economisch beleid van de 
lidstaten mogelijk is; benadrukt dat het 
cohesiebeleid een aandachtspunt moet 
worden van de jaarlijkse groeianalyse van 
de Europese Commissie; betreurt daarom 
dat de Commissie met haar jaarlijkse 
groeianalyse 2013 de kans niet heeft 
gegrepen om een gewichtiger debat te 
voeren over groei en werkgelegenheid in 
de Europese Unie door met name de 
richtsnoeren ervan te herzien.

Or. en

Amendement 2
Mojca Kleva

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over het streven naar 
versterkte economische en budgettaire 
coördinatie door middel van het Europees 
semester, waardoor er jaarlijks gedurende 
zes maanden gelijktijdig toezicht op de 
begroting en het economisch beleid van 
de lidstaten mogelijk is;

1. is verheugd over het streven naar 
versterkte coördinatie van het
economische, budgettaire en 
werkgelegenheidsbeleid door middel van 
het Europees semester, waardoor er 
jaarlijks gedurende zes maanden 
gelijktijdig toezicht op de verschillende 
nationale beleidslijnen mogelijk is;
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Or. en

Amendement 3
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat uit het onlangs 
beëindigde Europees semester duidelijk is 
gebleken dat de Europese Unie de 
consolidatie van ongelijkheden tussen de 
regio's en het macro-economische 
onevenwicht moet bestrijden met een 
symmetrische aanpak en op basis van een 
grotere democratische legitimiteit en een 
samenhangend beleid op Europees niveau 
dat gericht is op de realisatie van de 
Europa 2020-doelstellingen;

Or. en

Amendement 4
Tamás Deutsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst op de cruciale rol van het 
cohesiebeleid bij de tenuitvoerlegging van 
de Europa 2020-strategie; is van mening 
dat een sterk en solide gefinancierd 
cohesiebeleid een doeltreffend en efficiënt 
instrument is voor de uitvoering van de 
Europa 2020-strategie en ter voorkoming 
van toekomstige economische en financiële 
crises, omdat dit beleid berust op 
ontwikkelingsprogramma's voor de lange 
termijn, een begroting van een zekere 
omvang en een gedecentraliseerd beheer en 

2. wijst op de cruciale rol van het 
cohesiebeleid bij de tenuitvoerlegging van 
de Europa 2020-strategie; is van mening 
dat een sterk en solide gefinancierd 
cohesiebeleid een doeltreffend en efficiënt 
instrument is voor de uitvoering van de 
Europa 2020-strategie en ter voorkoming 
van toekomstige economische en financiële 
crises, omdat dit beleid berust op 
ontwikkelingsprogramma's voor de lange 
termijn, een begroting van een zekere 
omvang en een gedecentraliseerd beheer en 
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omdat de prioriteiten van de EU voor 
duurzame ontwikkeling erin opgenomen 
zijn; wijst erop dat het cohesiebeleid een 
op investering gericht beleid is en dus de 
territoriale, economische en sociale cohesie 
in alle regio's van de EU moet bevorderen, 
uitgaande van het solidariteitsbeginsel; 
wijst er in dit verband op dat regio's bij het 
realiseren van de Europa 2020-
doelstellingen betrokken moeten worden;

omdat de prioriteiten van de EU voor 
duurzame ontwikkeling erin opgenomen 
zijn; wijst erop dat het cohesiebeleid een 
op investering gericht beleid is en dus de 
territoriale, economische en sociale cohesie 
in alle regio's van de EU moet bevorderen, 
uitgaande van het solidariteitsbeginsel; 
wijst er in dit verband op dat regio's bij het 
realiseren van de Europa 2020-
doelstellingen van slimme, duurzame en 
inclusieve groei betrokken moeten worden;

Or. en

Amendement 5
Mojca Kleva

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst op de cruciale rol van het 
cohesiebeleid bij de tenuitvoerlegging van 
de Europa 2020-strategie; is van mening 
dat een sterk en solide gefinancierd 
cohesiebeleid een doeltreffend en efficiënt 
instrument is voor de uitvoering van de 
Europa 2020-strategie en ter voorkoming
van toekomstige economische en financiële 
crises, omdat dit beleid berust op 
ontwikkelingsprogramma's voor de lange 
termijn, een begroting van een zekere 
omvang en een gedecentraliseerd beheer en 
omdat de prioriteiten van de EU voor 
duurzame ontwikkeling erin opgenomen 
zijn; wijst erop dat het cohesiebeleid een 
op investering gericht beleid is en dus de 
territoriale, economische en sociale cohesie 
in alle regio's van de EU moet bevorderen, 
uitgaande van het solidariteitsbeginsel; 
wijst er in dit verband op dat regio's bij het 
realiseren van de Europa 2020-
doelstellingen betrokken moeten worden;

2. wijst op de cruciale rol van het 
cohesiebeleid bij het realiseren van de 
Europa 2020-doelstellingen; is van 
mening dat een sterk en solide gefinancierd 
cohesiebeleid een doeltreffend en efficiënt 
instrument is voor de uitvoering van de 
Europa 2020-strategie en het helpen 
voorkomen van toekomstige economische 
en financiële crises, omdat dit beleid berust 
op ontwikkelingsprogramma's voor de 
lange termijn, een begroting van een zekere 
omvang en een gedecentraliseerd beheer;
wijst erop dat het cohesiebeleid een op 
investering gericht beleid is en dus de 
duurzame territoriale, economische en 
sociale cohesie in de EU moet bevorderen, 
uitgaande van het solidariteitsbeginsel; 
wijst er in dit kader op dat alle regio’s en 
lokale overheden bij het realiseren van de 
Europa 2020-doelstellingen betrokken 
moeten worden;

Or. en
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Amendement 6
Michael Theurer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst op de cruciale rol van het 
cohesiebeleid bij de tenuitvoerlegging van 
de Europa 2020-strategie; is van mening
dat een sterk en solide gefinancierd 
cohesiebeleid een doeltreffend en efficiënt 
instrument is voor de uitvoering van de 
Europa 2020-strategie en ter voorkoming 
van toekomstige economische en financiële 
crises, omdat dit beleid berust op 
ontwikkelingsprogramma's voor de lange 
termijn, een begroting van een zekere 
omvang en een gedecentraliseerd beheer en 
omdat de prioriteiten van de EU voor 
duurzame ontwikkeling erin opgenomen 
zijn; wijst erop dat het cohesiebeleid een 
op investering gericht beleid is en dus de 
territoriale, economische en sociale cohesie 
in alle regio's van de EU moet bevorderen, 
uitgaande van het solidariteitsbeginsel; 
wijst er in dit verband op dat regio's bij het 
realiseren van de Europa 2020-
doelstellingen betrokken moeten worden;

2. wijst op de cruciale rol van het 
cohesiebeleid bij de tenuitvoerlegging van 
de Europa 2020-strategie en als macro-
economische stabiliserende factor voor 
meer groei en werkgelegenheid; is van 
mening dat een sterk en solide gefinancierd 
cohesiebeleid een doeltreffend en efficiënt 
instrument is voor de uitvoering van de 
Europa 2020-strategie en ter voorkoming 
van toekomstige economische en financiële 
crises, omdat dit beleid berust op 
ontwikkelingsprogramma's voor de lange 
termijn, een begroting van een zekere 
omvang en een gedecentraliseerd beheer en 
omdat de prioriteiten van de EU voor 
duurzame ontwikkeling erin opgenomen 
zijn; wijst erop dat het cohesiebeleid een 
op investering gericht beleid is en dus de 
territoriale, economische en sociale cohesie 
in alle regio's van de EU moet bevorderen, 
uitgaande van het solidariteitsbeginsel; 
wijst er in dit verband op dat regio's bij het 
realiseren van de Europa 2020-
doelstellingen betrokken moeten worden;

Or. en

Amendement 7
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat het regionale 
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beleid een erg belangrijke rol zal blijven 
spelen in de ontwikkeling van nationale 
programma's binnen het Europees 
semester en dat het tegelijk een belangrijk 
instrument zal zijn bij het realiseren van 
de vastgestelde middellange- en 
langetermijndoelstellingen;

Or. en

Amendement 8
Mojca Kleva

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat het cohesiebeleid pas 
succes kan hebben als de lidstaten een op 
groei gericht verantwoord algeheel 
begrotings- en structuurbeleid voeren; 
beklemtoont dat financiering via het 
gemeenschappelijk strategisch kader leidt 
tot verspilling van financiële middelen en 
zelfs tot afzwakking van de prikkels om 
onverantwoord economisch beleid te 
corrigeren, als de regeringen nalaten het 
juiste beleid te voeren of de noodzakelijke 
structurele hervormingen door te voeren;

3. herinnert eraan dat het cohesiebeleid pas 
succes kan hebben als het onderbouwd is 
met een stabiel en duurzaam financieel 
kader; beklemtoont dat aan de 
tenuitvoerlegging van de onder het GSK 
vallende fondsen geen macro-
economische voorwaarden mogen worden 
verbonden aangezien regionale en lokale 
overheden niet verantwoordelijk kunnen 
worden gesteld voor het onvermogen van 
hun nationale regeringen om hun 
begrotingen in evenwicht te brengen;

Or. en

Amendement 9
Michael Theurer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat het cohesiebeleid pas 
succes kan hebben als de lidstaten een op 
groei gericht verantwoord algeheel 

3. herinnert eraan dat het cohesiebeleid pas 
succes kan hebben als de lidstaten een op 
groei gericht verantwoord algeheel 



PE501.919v01-00 8/17 AM\921282NL.doc

NL

begrotings- en structuurbeleid voeren; 
beklemtoont dat financiering via het 
gemeenschappelijk strategisch kader leidt 
tot verspilling van financiële middelen en 
zelfs tot afzwakking van de prikkels om 
onverantwoord economisch beleid te 
corrigeren, als de regeringen nalaten het 
juiste beleid te voeren of de noodzakelijke 
structurele hervormingen door te voeren;

begrotings- en structuurbeleid voeren en 
bijgevolg het cohesiebeleid wordt 
gekoppeld aan macro-economische 
voorwaarden; beklemtoont dat financiering 
via het gemeenschappelijk strategisch 
kader leidt tot verspilling van financiële 
middelen en zelfs tot afzwakking van de 
prikkels om onverantwoord economisch 
beleid te corrigeren, als de regeringen 
nalaten het juiste beleid te voeren of de 
noodzakelijke structurele hervormingen 
door te voeren;

Or. en

Amendement 10
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat een sterk en solide 
gefinancierd cohesiebeleid toekomstige 
economische en financiële crises in 
Europa kan voorkomen en voornamelijk 
de minder ontwikkelde regio's kan 
beschermen;

Or. en

Amendement 11
Mojca Kleva

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de flexibele instrumenten 
van het cohesiebeleid in crisistijd snel 
inspelen op veranderende behoeften en een 
moeilijker financiële situatie; wijst erop dat 

4. benadrukt dat de flexibele instrumenten 
van het cohesiebeleid in crisistijd snel 
inspelen op veranderende behoeften en een 
moeilijker financiële situatie; wijst erop dat 
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noodmaatregelen als vooruitbetalingen en 
een verhoogd cofinancieringspercentage 
gekoppeld zijn aan 
langetermijnmaatregelen om groei en 
werkgelegenheid te bevorderen;

noodmaatregelen als vooruitbetalingen en 
een verhoogd cofinancieringspercentage 
gekoppeld zijn aan 
langetermijnmaatregelen om groei en 
werkgelegenheid te bevorderen; is in dit 
verband ingenomen met het initiatief van 
de Commissie om waar mogelijk niet-
toegewezen middelen van de 
Structuurfondsen te herprogrammeren 
ten behoeve van het mkb, energie-
efficiëntie en jeugdwerkgelegenheid;

Or. en

Amendement 12
Michael Theurer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(1) benadrukt dat de overheidsdiensten 
moeten worden gemoderniseerd 
aangezien zij in belangrijke mate ervoor 
kunnen zorgen dat lidstaten meer 
gebruikmaken van de Structuurfondsen; 
suggereert dat lidstaten steun moeten 
krijgen van deskundigen indien zij dit 
wensen; herinnert eraan dat het gebruik 
van Structuurfondsen ook moet worden 
gestimuleerd door de administratieve 
lasten te beperken;

Or. en

Amendement 13
Mojca Kleva

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. is ernstig verontrust over het risico van 
een nieuwe recessie in de eurozone, dat 
blijkt uit een krimpende economie en een 
toename van de werkloosheid;

5. is diep verontrust over de negatieve 
gevolgen van begrotingsconsolidatie op 
groei en het scheppen van nieuwe banen; 
is verheugd dat de Commissie erkent dat 
uitsluitend een gedifferentieerde aanpak 
voor begrotingsconsolidatie naar de 
lidstaten toe kan leiden tot zowel groei als 
sociale eerlijkheid;

Or. en

Amendement 14
Mojca Kleva

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van oordeel dat verdere versterking 
van de begrotingsdiscipline en de 
financiële instellingen zowel op nationaal 
als regionaal niveau een voorwaarde is 
voor vergroting van het vertrouwen van 
de markt in de houdbaarheid van de
overheidsfinanciën op middellange en 
lange termijn in de eurozone, dat van 
cruciaal belang is voor de groei; dringt er 
bij de lidstaten op aan dat zij de 
overheidsfinanciën consolideren en de 
regels inzake begrotingsevenwicht 
naleven, zoals ook neergelegd in het 
stabiliteits- en groeipact, dat rekening 
houdt met de specifieke macrofinanciële 
situatie van elk land;

6. is van oordeel dat een ruimere en meer 
evenwichtige begrotingsconsolidatie op 
nationaal als regionaal niveau kan leiden 
tot houdbare overheidsfinanciën, groter 
vertrouwen in de markt, beter 
concurrentievermogen, meer groei en 
betere werkgelegenheidsmogelijkheden in 
de eurozone en zelfs in de gehele EU;

Or. en

Amendement 15
Alain Cadec
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de lidstaten bij de uitgaven- en 
ontvangstenzijde van de begroting 
prioriteit te verlenen aan groeibevorderend 
beleid, met name op het vlak van 
onderwijs, onderzoek, innovatie, 
infrastructuur en energie, en erop toe te 
zien dat die uitgaven en ontvangsten 
doelmatig plaatsvinden;

7. verzoekt de lidstaten bij de uitgaven- en 
ontvangstenzijde van de begroting 
prioriteit te verlenen aan groeibevorderend 
beleid, met name op het vlak van 
onderwijs, onderzoek, innovatie, ICT, 
infrastructuur en energie, en erop toe te 
zien dat die uitgaven en ontvangsten 
doelmatig plaatsvinden;

Or. en

Amendement 16
Mojca Kleva

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de lidstaten bij de uitgaven- en 
ontvangstenzijde van de begroting 
prioriteit te verlenen aan groeibevorderend 
beleid, met name op het vlak van 
onderwijs, onderzoek, innovatie, 
infrastructuur en energie, en erop toe te 
zien dat die uitgaven en ontvangsten 
doelmatig plaatsvinden;

7. verzoekt de lidstaten bij de uitgaven- en 
ontvangstenzijde van de begroting 
prioriteit te verlenen aan groeibevorderend 
beleid, met name op het vlak van 
onderwijs, onderzoek, innovatie, 
infrastructuur en energie, en erop toe te 
zien dat die uitgaven en ontvangsten 
doelmatig plaatsvinden; benadrukt dat 
bijzondere aandacht dient uit te gaan 
naar het versterken van de reikwijdte en 
de effectiviteit van arbeidsbemiddeling en 
een actief arbeidsmarktbeleid;

Or. en

Amendement 17
Michael Theurer

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de lidstaten bij de uitgaven- en 
ontvangstenzijde van de begroting 
prioriteit te verlenen aan groeibevorderend 
beleid, met name op het vlak van 
onderwijs, onderzoek, innovatie, 
infrastructuur en energie, en erop toe te 
zien dat die uitgaven en ontvangsten 
doelmatig plaatsvinden;

7. verzoekt de lidstaten bij de uitgaven- en 
ontvangstenzijde van de begroting 
prioriteit te verlenen aan groeibevorderend 
beleid, met name op het vlak van 
onderwijs, onderzoek, innovatie, 
infrastructuur en energie, en erop toe te 
zien dat die uitgaven en ontvangsten 
doelmatig plaatsvinden; herinnert eraan 
dat groei kan worden verwezenlijkt zonder 
de nationale begroting te verhogen, maar 
door prioritering van investeringen in 
groeibevorderend beleid;

Or. en

Amendement 18
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. nodigt de lidstaten uit bijzondere 
aandacht te besteden aan programma's 
voor een leven lang leren en herscholing 
om te vermijden dat er de volgende 
decennia een tekort aan arbeidskrachten 
is voor bepaalde beroepen;

Or. en

Amendement 19
Mojca Kleva

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de lidstaten zorg te dragen voor 8. benadrukt dat moet worden gezorgd 
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consistentie op voet van gelijkheid tussen 
de verschillende instrumenten van het 
economisch beleid, met name het beleid 
gericht op de EU 2020-doelstellingen en 
de kerndoelen, teneinde de interesse van 
beleggers te wekken en hun vertrouwen te
herwinnen omwille van de 
langetermijnfinanciering van de reële 
economie;

voor een samenhangend economisch 
beleid binnen en tussen de verschillende 
lidstaten en regio's, waarbij bijzondere 
aandacht dient uit te gaan naar de 
overloopeffecten van afzonderlijk 
nationaal economisch beleid; verzoekt de 
lidstaten en regio's zorg te dragen voor 
consistentie op voet van gelijkheid tussen 
de verschillende instrumenten van het 
economisch beleid, met name het beleid 
gericht op de Europa 2020-doelstellingen
en de kerndoelen, teneinde het vertrouwen
van beleggers te herwinnen omwille van de 
langetermijnfinanciering van de reële 
economie; verzoekt de Commissie, in het 
licht van de beperkte en dure toegang tot 
financiering voor vele bedrijven en 
gezinnen, om verder samen te werken met 
de lidstaten om de opname van de niet-
toegewezen middelen van de 
Structuurfondsen te versnellen en hen 
aan te moedigen volledig gebruik te 
maken van nieuwe innovatieve, op het 
delen van risico's gebaseerde 
instrumenten (zoals projectobligaties) om 
particuliere financiering te helpen 
aantrekken;

Or. en

Amendement 20
Mojca Kleva

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. is diep verontrust dat, jaren nadat 
een systemische crisis is begonnen, de 
langdurige werkloosheid in de EU blijft 
toenemen en dat de jeugdwerkloosheid 
alarmerend hoog is, waardoor het risico 
op armoede en sociale uitsluiting 
toeneemt, zonder dat er onmiddellijk zicht 
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op beterschap is;

Or. en

Amendement 21
Mojca Kleva

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. dringt er bij de Commissie, lidstaten 
en regio's op aan om prioriteit te geven 
aan doortastende maatregelen om de 
werkloosheid in de EU te bestrijden; 
verzoekt de Commissie om de bestrijding 
van jeugdwerkloosheid en armoede in het 
Europees semester op te nemen als een 
van de Europa 2020-subdoelstellingen;

Or. en

Amendement 22
Mojca Kleva

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. dringt aan op krachtige maatregelen om 
het vertrouwen in het bankwezen te 
herstellen en aldus de investeringen te 
stimuleren; herinnert eraan dat de
onmogelijkheid om financiering te 
verkrijgen een van de kardinale 
belemmeringen voor het mkb is om aan 
privaat kapitaal als tegenhanger van EU-
cofinanciering te komen en 
concurrentiekracht te herwinnen;

9. dringt aan op krachtige maatregelen om 
het vertrouwen in het bankwezen te 
herstellen en aldus de investeringen te 
stimuleren; herinnert eraan dat de 
ontoereikende toegang tot financiering een 
van de kardinale belemmeringen voor het 
mkb is om aan privaat kapitaal als 
tegenhanger van EU-cofinanciering te 
komen en concurrentiekracht te herwinnen; 
benadrukt dat de innovatieve financiële 
instrumenten van het cohesiebeleid samen 
met het EIB-kapitaal een katalyserende 
rol kunnen spelen voor op het mkb 
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gerichte investeringen en kunnen dienen 
als aanvulling op de traditionele 
bankleningen; verzoekt de Commissie 
gedetailleerde informatie te verstrekken 
en verdere steun en begeleiding te 
verlenen aan de lidstaten en regio's voor 
wat betreft de financiële instrumenten 
onder het cohesiebeleid in 2013 en de 
volgende programmeringsperiode (2014-
2020);

Or. en

Amendement 23
Michael Theurer

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. dringt aan op krachtige maatregelen om 
het vertrouwen in het bankwezen te 
herstellen en aldus de investeringen te 
stimuleren; herinnert eraan dat de 
onmogelijkheid om financiering te 
verkrijgen een van de kardinale 
belemmeringen voor het mkb is om aan 
privaat kapitaal als tegenhanger van EU-
cofinanciering te komen en 
concurrentiekracht te herwinnen;

9. dringt aan op krachtige maatregelen om 
het vertrouwen in het bankwezen te 
herstellen en aldus de investeringen te 
stimuleren; herinnert eraan dat de 
onmogelijkheid om financiering te 
verkrijgen een van de kardinale 
belemmeringen voor het midden- en 
kleinbedrijf is om aan privaat kapitaal als 
tegenhanger van EU-cofinanciering te 
komen en concurrentiekracht te herwinnen; 
beveelt aan de Structuurfondsen te 
gebruiken voor de financiering van 
risicokapitaalfondsen door aanvullende 
financiering vrij te maken voor het 
midden- en kleinbedrijf;

Or. en

Amendement 24
Mojca Kleva

Ontwerpadvies
Paragraaf 10
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Ontwerpadvies Amendement

10. wijst erop dat er permanent extra 
inspanningen nodig zijn om de 
streefdoelen te bereiken, vooral op het 
gebied van de werkgelegenheid, wat in het 
kader van het Europees semester minstens 
zo belangrijk is als groei; beklemtoont dat 
nieuwe werkgelegenheid een voorwaarde 
is voor duurzame groei en voorkoming van 
toekomstige crises;

10. wijst erop dat er, in het kader van het 
Europees semester, meer doortastende 
maatregelen nodig zijn om de
voorwaarden tot stand te brengen voor 
een banenrijk herstel; beklemtoont dat 
nieuwe werkgelegenheid een voorwaarde 
is voor duurzame groei en voorkoming van 
toekomstige crises;

Or. en

Amendement 25
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. is van oordeel dat voor stimulering van 
groei en productiviteit sterkere coördinatie 
van het economisch beleid en ingrijpende 
structurele hervormingen nodig zijn.

11. is van oordeel dat voor stimulering van 
groei, concurrentievermogen en 
productiviteit sterkere coördinatie van het 
economisch beleid en ingrijpende 
structurele hervormingen nodig zijn.

Or. en

Amendement 26
Mojca Kleva

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. is van oordeel dat voor stimulering van 
groei en productiviteit sterkere 
coördinatie van het economisch beleid en 
ingrijpende structurele hervormingen 
nodig zijn.

11. is van oordeel dat begrotings-, groei-
en werkgelegenheidsmaatregelen 
tegelijkertijd moeten worden genomen 
omdat ze allemaal van elkaar afhankelijk 
zijn en samen de noodzakelijke 
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voorwaarden voor volledig herstel 
vormen.

Or. en


