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Amendement 1
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verheugt zich over de landenspecifieke 
aanbevelingen van 2013 en in het bijzonder 
de focus op ambitieuze maatregelen om de 
groei aan te zwengelen, de werkloosheid 
aan te pakken en banen te scheppen en het 
concurrentievermogen van de EU-
economieën te verhogen;

1. verheugt zich over de landenspecifieke 
aanbevelingen van 2013 en in het bijzonder 
de focus op maatregelen om de groei aan te 
zwengelen, de werkloosheid aan te pakken 
en banen te scheppen en het 
concurrentievermogen van de EU-
economieën te verhogen; stelt met 
bezorgdheid vast dat de landenspecifieke 
aanbevelingen onder de aanhoudende 
druk van de economische, 
maatschappelijke, financiële en 
overheidsschuldencrisis over de hele linie 
niet ambitieus genoeg zijn; wijst in deze 
context op het gebrek aan aanbevelingen 
om dringende leningen aan de reële 
economie en kmo’s her in te stellen, 
openbare en particuliere 
investeringscapaciteiten beter aan elkaar 
te koppelen, belastingfraude te bestrijden, 
en de sociale dimensie van de EMU aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 2
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst op het standpunt van het 
Europees Parlement dat de democratische 
legitimiteit van het proces van het 
Europees semester moet worden versterkt; 
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benadrukt dat de nationale parlementen 
en regionale en lokale instanties slechts 
zeer beperkte toegang hebben tot het 
proces van het Europees semester, en dat 
hun rol bijna niet wordt genoemd in de 
landenspecifieke aanbevelingen, ondanks 
het feit dat hun bijdrage en deelname 
nodig zijn om de kans op het halen van de 
Europa 2020-doelstellingen te vergroten;

Or. en

Amendement 3
Michael Theurer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herhaalt hoe belangrijk het cohesiebeleid 
is als voornaamste investeringsinstrument 
en dat het een centrale rol speelt in de 
bestrijding van de crisis en het betrekken 
van de EU en haar regio's op een weg naar 
duurzame groei; benadrukt daarom dat het 
in de context van de MFK-
onderhandelingen belangrijk is te 
garanderen dat in gepaste middelen wordt 
voorzien voor de structuur- en 
investeringsfondsen van de Europese Unie 
en neemt in het bijzonder kennis van hun 
groot aandeel in investeringen in een reeks 
beleidsdomeinen, zoals werkgelegenheid, 
innovatie, duurzame ontwikkeling en steun 
aan kmo's;

2. herhaalt hoe belangrijk het cohesiebeleid 
is als voornaamste investeringsinstrument 
op Europees niveau, en dat het een 
centrale rol speelt in de bestrijding van de 
crisis en het betrekken van de EU en haar 
regio's op een weg naar duurzame groei; 
benadrukt daarom dat het in de context van 
de MFK-onderhandelingen belangrijk is te 
garanderen dat in gepaste middelen en 
macro-economische voorwaarden wordt 
voorzien voor de structuur- en 
investeringsfondsen van de Europese Unie 
en neemt in het bijzonder kennis van hun 
groot aandeel in investeringen in een reeks 
beleidsdomeinen, zoals werkgelegenheid, 
innovatie, duurzame ontwikkeling en steun 
aan kmo's;

Or. de

Amendement 4
Mojca Kleva Kekuš
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herhaalt hoe belangrijk het cohesiebeleid 
is als voornaamste investeringsinstrument 
en dat het een centrale rol speelt in de 
bestrijding van de crisis en het betrekken 
van de EU en haar regio's op een weg naar 
duurzame groei; benadrukt daarom dat het 
in de context van de MFK-
onderhandelingen belangrijk is te 
garanderen dat in gepaste middelen wordt 
voorzien voor de structuur- en 
investeringsfondsen van de Europese Unie 
en neemt in het bijzonder kennis van hun 
groot aandeel in investeringen in een reeks 
beleidsdomeinen, zoals werkgelegenheid, 
innovatie, duurzame ontwikkeling en steun 
aan kmo's;

2. herhaalt hoe belangrijk het cohesiebeleid 
is als voornaamste investeringsinstrument 
en dat het een centrale rol speelt in de 
bestrijding van de crisis, de vermindering 
van regionale ongelijkheden en het 
betrekken van de EU en haar regio's op de 
weg naar duurzame groei; benadrukt 
daarom dat het in de context van de MFK-
onderhandelingen belangrijk is te 
garanderen dat in gepaste middelen wordt 
voorzien voor de structuur- en 
investeringsfondsen van de Europese Unie 
en neemt in het bijzonder kennis van hun 
groot aandeel in investeringen in een reeks 
beleidsdomeinen, zoals werkgelegenheid, 
innovatie, duurzame ontwikkeling en steun 
aan kmo's;

Or. en

Amendement 5
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. maakt zich ernstig zorgen over de sterke 
daling van openbare en particuliere 
investeringen in de productieve economie 
en vooral op het lokaal en regionaal 
niveau; is van mening dat beslissende 
maatregelen noodzakelijk zijn om de 
product- en arbeidsmarkt te hervormen, 
een behoedzaam loonbeleid aan te nemen, 
het toekomstige groeimodel op innovatie te 
baseren en productie naar activiteiten met 
een hoge meerwaarde te verschuiven; uit 
zijn sterke overtuiging dat de structuur- en 
investeringsfondsen essentieel zijn om elk 

3. maakt zich ernstig zorgen over de sterke 
daling van openbare en particuliere 
investeringen in de productieve economie 
en vooral op lokaal en regionaal niveau; is 
van mening dat beslissende maatregelen 
noodzakelijk zijn om de product- en 
arbeidsmarkt te hervormen, een 
behoedzaam loonbeleid aan te nemen, het 
toekomstige groeimodel op innovatie te 
baseren en een verschuiving tot stand te 
brengen richting een groene, 
koolstofarme economie en activiteiten met 
een hoge meerwaarde; uit zijn sterke 
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tekort op bovenvermelde gebieden te 
voorkomen en te matigen;

overtuiging dat de structuur- en
investeringsfondsen essentieel zijn om 
bovenvermelde gebieden verder te 
versterken en alle tekortkomingen op die 
terreinen te voorkomen en te matigen;

Or. en

Amendement 6
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. maakt zich ernstig zorgen over de sterke 
daling van openbare en particuliere 
investeringen in de productieve economie
en vooral op het lokaal en regionaal 
niveau; is van mening dat beslissende 
maatregelen noodzakelijk zijn om de 
product- en arbeidsmarkt te hervormen, 
een behoedzaam loonbeleid aan te nemen, 
het toekomstige groeimodel op innovatie te 
baseren en productie naar activiteiten met 
een hoge meerwaarde te verschuiven; uit 
zijn sterke overtuiging dat de structuur- en 
investeringsfondsen essentieel zijn om elk 
tekort op bovenvermelde gebieden te 
voorkomen en te matigen;

3. maakt zich ernstig zorgen over de sterke 
daling van openbare en particuliere 
investeringen in de productieve economie 
en vooral op het lokaal en regionaal 
niveau; is van mening dat beslissende 
maatregelen noodzakelijk zijn om de 
product- en arbeidsmarkt te hervormen, 
een behoedzaam loonbeleid aan te nemen, 
het toekomstige groeimodel op innovatie te 
baseren en productie naar activiteiten met 
een hoge meerwaarde te verschuiven; uit 
zijn sterke overtuiging dat de structuur- en 
investeringsfondsen essentieel zijn om elk 
tekort op bovenvermelde gebieden te 
voorkomen en te matigen en openbare 
investeringen aan te wakkeren; wijst op de 
mogelijkheden die in de lidstaten kunnen 
worden benut om openbare investeringen 
uit de structuurfondsen te ondersteunen 
door een zekere flexibiliteit in te bouwen 
voor de financiële procedures van deze 
fondsen, bijv. door een verhoging van de 
medefinancieringspercentages van de 
landen die deelnemen aan een 
aanpassingsprogramma en financiële 
steun van de EU ontvangen, of door de 
regel inzake ambtshalve annulering voor 
alle lidstaten met een jaar te verlengen in 
de programmeringsperiode 2007-2013 
(zoals ook het geval zal zijn voor de 
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programmeringsperiode 2014-2020);

Or. en

Amendement 7
Michael Theurer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. maakt zich ernstig zorgen over de sterke 
daling van openbare en particuliere 
investeringen in de productieve economie 
en vooral op het lokaal en regionaal 
niveau; is van mening dat beslissende 
maatregelen noodzakelijk zijn om de 
product- en arbeidsmarkt te hervormen, 
een behoedzaam loonbeleid aan te nemen, 
het toekomstige groeimodel op innovatie te 
baseren en productie naar activiteiten met 
een hoge meerwaarde te verschuiven; uit 
zijn sterke overtuiging dat de structuur- en 
investeringsfondsen essentieel zijn om elk 
tekort op bovenvermelde gebieden te 
voorkomen en te matigen;

3. maakt zich ernstig zorgen over de sterke 
daling van openbare en particuliere 
investeringen in de productieve economie 
en vooral op het lokaal en regionaal 
niveau; is van mening dat beslissende 
maatregelen noodzakelijk zijn om de 
product- en arbeidsmarkt te hervormen, 
een behoedzaam loonbeleid aan te nemen, 
het toekomstige groeimodel op innovatie te 
baseren en productie naar activiteiten met 
een hoge meerwaarde te verschuiven; is 
van mening dat een duurzaam 
economisch beleid zeer goede 
voorwaarden voor startende 
ondernemingen vereist; uit zijn sterke 
overtuiging dat de structuur- en 
investeringsfondsen essentieel zijn om elk 
tekort op bovenvermelde gebieden te 
voorkomen en te matigen;

Or. de

Amendement 8
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat, in de tijden van 
begrotingsbezuinigingen en een 
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teruglopende financieringscapaciteit in de 
particuliere sector, de structuur- en 
investeringsfondsen van de EU een 
essentiële hefboom vormen voor het 
stimuleren van de economie, vooral via de 
aanwending van innovatieve 
financieringsinstrumenten; is van mening 
dat een verruiming van het gebruik van 
innovatieve financieringsinstrumenten in 
het kader van het cohesiebeleid 
publiek-private partnerschappen kan 
bevorderen, een multiplicatoreffect teweeg 
kan brengen op de EU-begroting, een 
belangrijke geldstroom kan garanderen 
voor strategische regionale investeringen 
en het groeipotentieel van de EU kan 
laten stijgen; is in dit verband verheugd 
over de belangrijke rol die de nieuwe 
financieringsinstrumenten zullen spelen 
in het cohesiebeleid tijdens de 
programmeringsperiode 2014-2020; 
dringt er bij de Commissie op aan om 
financieringsinstrumenten ook een 
duidelijker positie te geven binnen de 
landenspecifieke aanbevelingen en de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen beter af te stemmen 
op de programma's van het EIB, met 
name de garanties op leningen voor 
kmo’s en micro-ondernemingen; 

Or. en

Amendement 9
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. maakt zich zorgen over de 
voortdurende en massale 
de-industrialisering van bepaalde regio’s 
in Europa, die heeft geleid tot een 
ongekend hoge werkloosheid en talloze 
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demografische problemen;

Or. ro

Amendement 10
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. stelt met bezorgdheid vast dat de 
financiering van de productieve 
economie, vooral van de kmo’s, nog niet 
in de hele EU weer op peil is, waarbij de 
minst ontwikkelde regio’s het het zwaarst 
te verduren hebben; wijst erop dat grotere 
moeilijkheden om toegang te krijgen tot 
krediet regionale ongelijkheden verder in 
de hand kunnen werken; onderstreept dan 
ook hoe belangrijk het is dat de Europese 
structuur- en investeringsfondsen 
openbare en particuliere investeringen 
aan elkaar kunnen koppelen en kmo’s 
alternatieve financieringsbronnen 
kunnen bieden; verzoekt de Commissie 
tijdig, d.w.z. vóór het begin van de 
programmeringsperiode 2014-2020, 
juridische duidelijkheid en transparantie 
te verschaffen over het gebruik van direct 
inzetbare innovatieve 
financieringsinstrumenten; 

Or. en

Amendement 11
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. gelooft dat daar waar de door de ECB 
vastgestelde financiële 
beschermingsmaatregelen de financiële 
markten hebben gekalmeerd, het probleem 
van het concurrentievermogen in de 
eurozone onopgelost is gebleven;

4. gelooft dat daar waar de door de ECB 
vastgestelde financiële 
beschermingsmaatregelen hebben 
bijgedragen aan de stabiliteit van het 
eurogebied en de financiële markten 
hebben gekalmeerd, het probleem van het 
concurrentievermogen in de eurozone 
onopgelost is gebleven;

Or. en

Amendement 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd over de hervormingen van 
de arbeidsmarkt die waren gericht op de 
verbetering van de weerbaarheid van de 
arbeidsmarkt, de invoering van meer 
interne en externe flexibiliteit, de 
vermindering van de versnippering en de 
vergemakkelijking van de overgang tussen 
banen; herinnert er echter aan dat verdere 
en diepgaandere hervormingen nodig zijn, 
met name om de arbeidsmarktmobiliteit te 
verbeteren en vooral de mobiliteit van 
jongeren met een speciale focus op de 
verbetering van de professionele kansen 
van jonge mensen, in het bijzonder van 
diegenen die moeilijkheden hebben om 
toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt, om 
hulp te verschaffen bij het zoeken naar 
werk en duidelijke en transparante 
verbanden te leggen tussen onderwijs en 
opleiding teneinde vaardigheden en 
beschikbare banen beter op elkaar af te 
stemmen;

5. is verheugd over de hervormingen van 
de arbeidsmarkt die waren gericht op de 
verbetering van de weerbaarheid van de 
arbeidsmarkt, de invoering van meer 
interne en externe flexibiliteit, de 
vermindering van de versnippering en de 
vergemakkelijking van de overgang tussen 
banen; herinnert er echter aan dat verdere 
en diepgaandere hervormingen nodig zijn, 
met name om de arbeidsmarktmobiliteit te 
verbeteren en vooral de mobiliteit van 
jongeren met een speciale focus op de 
verbetering van de professionele kansen 
van jonge mensen en het bevorderen van 
programma’s voor jongeren om een eigen 
bedrijfje op te richten, in het bijzonder van 
diegenen die moeilijkheden hebben om 
toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt, om 
hulp te verschaffen bij het zoeken naar 
werk en duidelijke en transparante 
verbanden te leggen tussen onderwijs en 
opleiding teneinde vaardigheden en 
beschikbare banen beter op elkaar af te 
stemmen en daarmee een nog 
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schrijnender tekort aan geschoolde 
arbeidskrachten te voorkomen;

Or. ro

Amendement 13
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd over de hervormingen van 
de arbeidsmarkt die waren gericht op de
verbetering van de weerbaarheid van de 
arbeidsmarkt, de invoering van meer 
interne en externe flexibiliteit, de 
vermindering van de versnippering en de 
vergemakkelijking van de overgang tussen 
banen; herinnert er echter aan dat verdere 
en diepgaandere hervormingen nodig zijn, 
met name om de arbeidsmarktmobiliteit te 
verbeteren en vooral de mobiliteit van 
jongeren met een speciale focus op de 
verbetering van de professionele kansen 
van jonge mensen, in het bijzonder van 
diegenen die moeilijkheden hebben om 
toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt, om 
hulp te verschaffen bij het zoeken naar 
werk en duidelijke en transparante 
verbanden te leggen tussen onderwijs en 
opleiding teneinde vaardigheden en 
beschikbare banen beter op elkaar af te 
stemmen;

5. is verheugd over de hervormingen van 
de arbeidsmarkt die waren gericht op de 
verbetering van de weerbaarheid van de 
arbeidsmarkt, de invoering van meer 
interne en externe flexibiliteit, de 
vermindering van de versnippering en de 
vergemakkelijking van de overgang tussen 
banen; herinnert er echter aan dat verdere 
en diepgaandere hervormingen nodig zijn, 
met name om de arbeidsmarktmobiliteit te 
verbeteren en vooral de mobiliteit van 
jongeren; verzoekt de Commissie in dit 
verband en gezien de alarmerende cijfers 
van de jeugdwerkloosheid in Europa zich 
met name te concentreren op de 
verbetering van de professionele kansen 
van jonge mensen, in het bijzonder van 
diegenen die moeilijkheden hebben om 
toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt, om 
hulp te verschaffen bij het zoeken naar 
werk en duidelijke en transparante 
verbanden te leggen tussen onderwijs en 
opleiding teneinde vaardigheden en 
beschikbare banen beter op elkaar af te 
stemmen;

Or. en

Amendement 14
Michael Theurer
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd over de hervormingen van 
de arbeidsmarkt die waren gericht op de 
verbetering van de weerbaarheid van de 
arbeidsmarkt, de invoering van meer 
interne en externe flexibiliteit, de 
vermindering van de versnippering en de 
vergemakkelijking van de overgang tussen 
banen; herinnert er echter aan dat verdere 
en diepgaandere hervormingen nodig zijn, 
met name om de arbeidsmarktmobiliteit te 
verbeteren en vooral de mobiliteit van 
jongeren met een speciale focus op de 
verbetering van de professionele kansen 
van jonge mensen, in het bijzonder van 
diegenen die moeilijkheden hebben om 
toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt, om 
hulp te verschaffen bij het zoeken naar 
werk en duidelijke en transparante 
verbanden te leggen tussen onderwijs en 
opleiding teneinde vaardigheden en 
beschikbare banen beter op elkaar af te 
stemmen;

5. is verheugd over de hervormingen van 
de arbeidsmarkt die waren gericht op de 
verbetering van de weerbaarheid van de 
arbeidsmarkt, de invoering van meer 
interne en externe flexibiliteit, de 
vermindering van de versnippering en de 
vergemakkelijking van de overgang tussen 
banen; herinnert er echter aan dat verdere 
en diepgaandere hervormingen nodig zijn, 
met name om de arbeidsmarktmobiliteit te 
verbeteren en vooral de mobiliteit van 
jongeren met een speciale focus op de 
verbetering van de professionele kansen 
van jonge mensen, in het bijzonder van
diegenen die moeilijkheden hebben om 
toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt, om 
hulp te verschaffen bij het zoeken naar 
werk en duidelijke en transparante 
verbanden te leggen tussen onderwijs en 
opleiding teneinde vaardigheden en 
beschikbare banen beter op elkaar af te 
stemmen; stelt vast dat het duale 
opleidingssysteem zeer goed is afgestemd 
op de eisen van de arbeidsmarkt en het 
jongeren makkelijker maakt om aan een 
baan te komen;

Or. de

Amendement 15
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat alle beschikbare 
middelen moeten worden ingezet om de 
jeugdwerkloosheidscrisis te beteugelen;
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Or. en

Amendement 16
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat structurele 
hervormingen op regionaal, nationaal en 
Europees niveau meer dan ooit nodig zijn 
om werkgelegenheid te creëren voor jonge 
werknemers; benadrukt dat deze 
inspanningen er vooral op gericht moeten 
zijn om de werkgelegenheidsstrategieën 
van de EU af te stemmen op de 
toekomstige eisen van de Europese 
economie;

Or. ro

Amendement 17
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. benadrukt de noodzaak om door te 
gaan met programma’s die zijn ontworpen 
om ondernemerschap onder jongeren aan 
te moedigen door ze speciale 
mogelijkheden te bieden om een eigen 
bedrijfje op te richten, in combinatie met 
een betere toegang tot Europese 
financiering en zakelijk advies; 

Or. ro
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Amendement 18
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. vindt dat er met spoed maatregelen 
moeten worden genomen om de EU meer 
concurrerend te maken op internationaal 
niveau en duurzame interne groei te 
genereren; benadrukt dat de 
inspanningen gericht moeten zijn op het 
opzetten van innovatieve regelingen die 
bestaan uit goedkopere en meer 
toegankelijke kredieten voor kmo’s en een
verbetering van het bedrijfsklimaat door 
de bevordering van nieuwe 
kapitaalbronnen, zoals leningen tussen 
bedrijven en een betere toegang tot 
risicokapitaal;

Or. ro

Amendement 19
Michael Theurer

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is tevreden dat de procedure bij 
buitensporige tekorten op steeds minder 
lidstaten van toepassing is; dringt er bij de 
Commissie en de lidstaten sterk op aan alle 
marges voor flexibiliteit inherent aan het 
preventief deel van het stabiliteits- en 
groeipact te benutten om noodzaak van 
productieve overheidsinvesteringen in 
evenwicht te brengen met de doelstellingen
op het gebied van de begrotingsdiscipline, 
bijvoorbeeld door de bijeengevoegde 
bedragen van de nationale 
medefinanciering in het kader van de 
structuur- en investeringsfondsen uit te 
sluiten van de door het stabiliteits- en 

7. is tevreden dat de procedure bij 
buitensporige tekorten op steeds minder 
lidstaten van toepassing is en dat de 
lidstaten hun schulden afbouwen en hun 
begrotingen consolideren; dringt er bij de 
Commissie en de lidstaten sterk op aan alle 
marges voor flexibiliteit inherent aan het 
preventief deel van het stabiliteits- en 
groeipact te benutten om noodzaak van 
productieve overheidsinvesteringen in 
evenwicht te brengen met de doelstellingen 
op het gebied van de begrotingsdiscipline, 
bijvoorbeeld door de bijeengevoegde 
bedragen van de nationale 
medefinanciering in het kader van de 



AM\944060NL.doc 15/16 PE516.682v01-00

NL

groeipact opgelegde beperkingen of door 
de berekeningen voor het pact op de netto 
kapitaalbehoeften van een lidstaat te 
baseren en niet op de bruto 
kapitaalbehoeften.

structuur- en investeringsfondsen uit te 
sluiten van de door het stabiliteits- en 
groeipact opgelegde beperkingen of door 
de berekeningen voor het pact op de netto 
kapitaalbehoeften van een lidstaat te 
baseren en niet op de bruto 
kapitaalbehoeften.

Or. de

Amendement 20
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. herinnert aan het standpunt van het 
Europees Parlement tegen de voorgestelde 
macro-economische voorwaarden voor de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen in het kader van de 
MFK-onderhandelingen, aangezien 
hierdoor, zonder enig verband tussen de 
beleidsprestaties op regionaal en 
nationaal niveau, regio’s gestraft zouden 
worden voor mogelijke niet-naleving van 
de procedures voor economisch bestuur 
op nationaal niveau;

Or. en

Amendement 21
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. verzoekt de Commissie de EMU te 
voltooien door wetgevingsvoorstellen in te 
dienen die verbonden zijn met de sociale 
pijler; benadrukt dat een sociaal 
scorebord, dat kan dienen als een 
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bouwsteen voor deze pijler, tevens 
relevante regionale en lokale 
bijzonderheden moet omvatten; 

Or. en


