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Amendement 1
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Overweging A (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat overeenkomstig 
artikel 3, lid 3, VEU de Unie zich inzet 
voor de duurzame ontwikkeling van 
Europa, op basis van een evenwichtige 
economische groei en van prijsstabiliteit, 
een sociale markteconomie met een groot 
concurrentievermogen die gericht is op 
volledige werkgelegenheid en sociale 
vooruitgang, en van een hoog niveau van 
bescherming;

Or. es

Amendement 2
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Overweging B (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de 
bestuursmechanismen die bij de 
tenuitvoerlegging van het twopack en het 
sixpack werden geïntroduceerd, er niet in 
zijn geslaagd een evenwicht te garanderen 
tussen de sociale pijler van de EMU 
(artikel 148, VWEU) en de economische 
pijler (artikel 121, VWEU), waardoor het 
absoluut noodzakelijk is geworden de 
sociale dimensie van het economische 
bestuur op de verschillende niveaus van 
de Unie te waarborgen, zoals is bepaald in 
artikel 9, VWEU;
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Or. es

Amendement 3
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Overweging C (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat het EP in zijn 
resolutie van 1 december 2011 over het 
Europees Semester voor economische 
beleidscoördinatie stelde "dat elke 
vernieuwing of opwaardering wat de 
organisatie en het besluitvormingproces 
binnen de Raad en/of de Commissie 
betreft, hand in hand moet gaan met meer 
democratische legitimiteit en een 
behoorlijke verantwoordingsplicht bij het 
Europees Parlement";

Or. es

Amendement 4
Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over het bestaan van een 
Europees kader voor economisch bestuur 
dat, door te zorgen voor een nauwere 
coördinatie van het beleid met het oog op 
het voorkomen van ernstige 
onevenwichtigheden, een intelligente, 
duurzame en inclusieve groei bevordert 
volgens de doelstellingen die zijn 
opgenomen in de Europa 2020-strategie;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 5
Guillaume Balas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over het bestaan van een 
Europees kader voor economisch bestuur 
dat, door te zorgen voor een nauwere 
coördinatie van het beleid met het oog op 
het voorkomen van ernstige 
onevenwichtigheden, een intelligente, 
duurzame en inclusieve groei bevordert 
volgens de doelstellingen die zijn 
opgenomen in de Europa 2020-strategie;

1. pleit voor de instelling van een Europees 
kader voor economisch bestuur dat, door te 
zorgen voor een nauwere coördinatie van 
het beleid met het oog op het voorkomen 
van ernstige onevenwichtigheden, een 
intelligente, duurzame en inclusieve groei 
bevordert volgens de doelstellingen die zijn 
opgenomen in de Europa 2020-strategie;

Or. fr

Amendement 6
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over het bestaan van een 
Europees kader voor economisch bestuur 
dat, door te zorgen voor een nauwere
coördinatie van het beleid met het oog op 
het voorkomen van ernstige 
onevenwichtigheden, een intelligente, 
duurzame en inclusieve groei bevordert 
volgens de doelstellingen die zijn 
opgenomen in de Europa 2020-strategie;

1. is verheugd over het bestaan van een 
Europees kader voor economisch bestuur, 
maar pleit voor een betere coördinatie van 
het beleid, zodat de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie beter worden 
geïntegreerd in het Europees bestuur en 
zodoende ook daadwerkelijk een 
intelligente, duurzame en inclusieve groei 
wordt bevorderd;

Or. de

Amendement 7
Jérôme Lavrilleux
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over het bestaan van een 
Europees kader voor economisch bestuur 
dat, door te zorgen voor een nauwere 
coördinatie van het beleid met het oog op 
het voorkomen van ernstige 
onevenwichtigheden, een intelligente, 
duurzame en inclusieve groei bevordert 
volgens de doelstellingen die zijn 
opgenomen in de Europa 2020-strategie;

1. is verheugd over het bestaan van een 
Europees kader voor economisch bestuur 
dat, door te zorgen voor een nauwere 
coördinatie van het beleid met het oog op 
het voorkomen van ernstige 
onevenwichtigheden, zorgt voor volledige 
coherentie van het overheidsoptreden en
een intelligente, duurzame en inclusieve 
groei bevordert volgens de doelstellingen 
die zijn opgenomen in de Europa 2020-
strategie;

Or. fr

Amendement 8
Zdzisław Krasnodębski

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over het bestaan van een 
Europees kader voor economisch bestuur 
dat, door te zorgen voor een nauwere 
coördinatie van het beleid met het oog op 
het voorkomen van ernstige 
onevenwichtigheden, een intelligente, 
duurzame en inclusieve groei bevordert 
volgens de doelstellingen die zijn 
opgenomen in de Europa 2020-strategie;

is verontrust dat het bestaande Europees
kader voor economisch bestuur, dat tot 
doel heeft ernstige onevenwichtigheden in 
de economische ontwikkeling van de 
lidstaten te voorkomen door te zorgen voor 
een nauwere coördinatie van het beleid, 
niet heeft bijgedragen tot een intelligente, 
duurzame en inclusieve groei volgens de 
doelstellingen die zijn opgenomen in de 
Europa 2020-strategie;

Or. pl

Amendement 9
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over het bestaan van een 
Europees kader voor economisch bestuur 
dat, door te zorgen voor een nauwere 
coördinatie van het beleid met het oog op 
het voorkomen van ernstige 
onevenwichtigheden, een intelligente, 
duurzame en inclusieve groei bevordert
volgens de doelstellingen die zijn 
opgenomen in de Europa 2020-strategie;

1. betreurt dat het bestaan van een 
Europees kader voor economisch bestuur 
niet heeft gezorgd voor een nauwere 
coördinatie van het beleid met het oog op 
het voorkomen van ernstige 
onevenwichtigheden, hetgeen een 
intelligente, duurzame en inclusieve groei 
zou hebben bevorderd volgens de nog niet 
gehaalde doelstellingen die zijn 
opgenomen in de Europa 2020-strategie;

Or. it

Amendement 10
Georgi Pirinski

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over het bestaan van een
Europees kader voor economisch bestuur 
dat, door te zorgen voor een nauwere 
coördinatie van het beleid met het oog op 
het voorkomen van ernstige 
onevenwichtigheden, een intelligente, 
duurzame en inclusieve groei bevordert
volgens de doelstellingen die zijn 
opgenomen in de Europa 2020-strategie;

1. wijst op het feit dat het Europees kader 
voor economisch bestuur, dat een nauwere 
coördinatie van het beleid met het oog op 
het voorkomen van ernstige 
onevenwichtigheden beoogt, niet 
doeltreffend genoeg is gebleken voor het 
bevorderen van een intelligente, duurzame 
en inclusieve groei volgens de 
doelstellingen die zijn opgenomen in de 
Europa 2020-strategie;

Or. en

Amendement 11
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over het bestaan van een 
Europees kader voor economisch bestuur 
dat, door te zorgen voor een nauwere 
coördinatie van het beleid met het oog op 
het voorkomen van ernstige 
onevenwichtigheden, een intelligente, 
duurzame en inclusieve groei bevordert
volgens de doelstellingen die zijn 
opgenomen in de Europa 2020-strategie;

1. neemt nota van het bestaan van een 
Europees kader voor economisch bestuur 
dat, door een nauwere coördinatie van het 
beleid met het oog op het voorkomen van 
ernstige onevenwichtigheden in gang te 
zetten, beoogt de doelstellingen te 
bevorderen die zijn opgenomen in de 
Europa 2020-strategie;

Or. it

Amendement 12
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over het bestaan van een
Europees kader voor economisch bestuur 
dat, door te zorgen voor een nauwere 
coördinatie van het beleid met het oog op 
het voorkomen van ernstige 
onevenwichtigheden, een intelligente, 
duurzame en inclusieve groei bevordert 
volgens de doelstellingen die zijn 
opgenomen in de Europa 2020-strategie;

1. betreurt het dat het Europees kader voor 
economisch bestuur niet heeft bijgedragen
tot de bevordering van een intelligente, 
duurzame en inclusieve groei en wijst erop 
dat de jaarlijkse stijging van het bbp van 
de EU geraamd wordt op minder dan 
1,5 %; benadrukt dat er in de afgelopen 
jaren sprake was van bescheiden of 
stagnerende groei, dat de Europa 2020-
doelstellingen inzake werkgelegenheid en 
armoede bij lange na niet worden gehaald 
en dat de ongelijkheid en de armoede nog 
steeds onaanvaardbaar hoog zijn1 bis;

__________________
1 bis EU Economic Forecast 2014 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publ
ications/european_economy/2014/pdf/ee7
_en.pdf

Or. en
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Amendement 13
Maria Arena, Hugues Bayet

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over het bestaan van een 
Europees kader voor economisch bestuur 
dat, door te zorgen voor een nauwere 
coördinatie van het beleid met het oog op 
het voorkomen van ernstige 
onevenwichtigheden, een intelligente, 
duurzame en inclusieve groei bevordert 
volgens de doelstellingen die zijn 
opgenomen in de Europa 2020-strategie;

1. is voorstander van het bestaan van een 
Europees kader voor economisch bestuur 
dat, door te zorgen voor een nauwere 
coördinatie van het beleid met het oog op 
het voorkomen van ernstige 
onevenwichtigheden, een intelligente, 
duurzame en inclusieve groei bevordert 
volgens de doelstellingen die zijn 
opgenomen in de Europa 2020-strategie;

Or. fr

Amendement 14
Enrique Calvet Chambon

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over het bestaan van een
Europees kader voor economisch bestuur 
dat, door te zorgen voor een nauwere 
coördinatie van het beleid met het oog op 
het voorkomen van ernstige 
onevenwichtigheden, een intelligente, 
duurzame en inclusieve groei bevordert 
volgens de doelstellingen die zijn 
opgenomen in de Europa 2020-strategie;

1. is verheugd over het bestaan van een 
Europees kader voor economisch bestuur 
dat, door te zorgen voor een nauwere 
coördinatie van het beleid met het oog op 
het voorkomen van ernstige 
onevenwichtigheden, groei bevordert en 
dat daarom moet worden versterkt volgens 
de doelstellingen die zijn opgenomen in de 
Europa 2020-strategie;

Or. es

Amendement 15
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over het bestaan van een 
Europees kader voor economisch bestuur 
dat, door te zorgen voor een nauwere 
coördinatie van het beleid met het oog op 
het voorkomen van ernstige 
onevenwichtigheden, een intelligente, 
duurzame en inclusieve groei bevordert 
volgens de doelstellingen die zijn 
opgenomen in de Europa 2020-strategie;

1. is verheugd over het bestaan van een 
Europees kader voor economisch bestuur 
dat, door te zorgen voor een nauwere 
coördinatie van het beleid met het oog op 
het voorkomen van ernstige 
onevenwichtigheden, een intelligente, 
duurzame en inclusieve groei bevordert 
volgens de doelstellingen die zijn 
opgenomen in de Europa 2020-strategie; is 
verheugd dat het Europees kader voor 
economisch bestuur vorderingen heeft 
geboekt ten aanzien van de 
begrotingsconsolidatie, waarbij de totale 
schulden van de EU-28 zijn afgenomen 
van 4,5 % van het bbp in 2011 tot een 
prognose van 3 % van het bbp in 2014; 

Or. en

Amendement 16
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over het bestaan van een
Europees kader voor economisch bestuur 
dat, door te zorgen voor een nauwere 
coördinatie van het beleid met het oog op 
het voorkomen van ernstige 
onevenwichtigheden, een intelligente, 
duurzame en inclusieve groei bevordert 
volgens de doelstellingen die zijn 
opgenomen in de Europa 2020-strategie;

1. betreurt het feit dat het Europees kader 
voor economisch bestuur, dat is opgevat 
als een instrument voor de coördinatie van 
het economisch en sociaal beleid, 
uitsluitend gericht is op 
aanpassingsbeleid; benadrukt dat het 
kader, met het oog op het voorkomen van 
ernstige onevenwichtigheden, een 
intelligente, duurzame en inclusieve groei
moet bevorderen volgens de doelstellingen 
die zijn opgenomen in de Europa 2020-
strategie;
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Or. en

Amendement 17
Emilian Pavel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over het bestaan van een
Europees kader voor economisch bestuur 
dat, door te zorgen voor een nauwere 
coördinatie van het beleid met het oog op 
het voorkomen van ernstige 
onevenwichtigheden, een intelligente, 
duurzame en inclusieve groei bevordert
volgens de doelstellingen die zijn 
opgenomen in de Europa 2020-strategie;

1. merkt op dat het Europees kader voor 
economisch bestuur het potentieel heeft 
om ernstige onevenwichtigheden te 
voorkomen en een intelligente, duurzame 
en inclusieve groei te bevorderen volgens 
de doelstellingen die zijn opgenomen in de 
Europa 2020-strategie;

Or. en

Amendement 18
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over het bestaan van een
Europees kader voor economisch bestuur 
dat, door te zorgen voor een nauwere 
coördinatie van het beleid met het oog op 
het voorkomen van ernstige 
onevenwichtigheden, een intelligente, 
duurzame en inclusieve groei bevordert 
volgens de doelstellingen die zijn 
opgenomen in de Europa 2020-strategie;

1. verwerpt het Europees kader voor 
economisch bestuur omdat het afbreuk 
doet aan de democratische en soevereine 
rechten van de bevolking en de lidstaten; 
stelt voor om het stabiliteits- en groeipact 
en het begrotingsverdrag in te trekken en 
dat instrument te vervangen door een pact 
voor duurzame ontwikkeling en sociale 
vooruitgang;

Or. pt
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Amendement 19
Brando Benifei, Maria João Rodrigues

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over het bestaan van een
Europees kader voor economisch bestuur 
dat, door te zorgen voor een nauwere 
coördinatie van het beleid met het oog op 
het voorkomen van ernstige 
onevenwichtigheden, een intelligente, 
duurzame en inclusieve groei bevordert
volgens de doelstellingen die zijn 
opgenomen in de Europa 2020-strategie;

1. verzoekt de Commissie het Europees 
kader voor economisch bestuur te 
evalueren, dat, door te zorgen voor een 
nauwere coördinatie van het beleid van de 
lidstaten met het oog op het voorkomen 
van ernstige onevenwichtigheden, een 
intelligente, duurzame en inclusieve groei 
kan realiseren door tegelijkertijd de 
democratische legitimiteit van en de 
democratische controle op het systeem als 
geheel te verbeteren, waaronder via een 
herziening van de sociale en 
werkgelegenheidsdoelstellingen van 
Europa 2020 en het Europees semester;

Or. en

Amendement 20
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. dringt erop aan de economische en 
monetaire unie socialer te maken, het 
Europese economische bestuur te 
verbeteren, de werkloosheid, armoede en 
sociale uitsluiting terug te dringen, een 
einde te maken aan sociale dumping en 
een concurrentieslag om de laagste 
sociale normen te voorkomen; dringt 
voorts aan op een pact voor sociale 
vooruitgang met gemeenschappelijke, 
bindende doelstellingen op het gebied van 
werkgelegenheid, onderwijs, onderzoek en 
ontwikkeling;
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Or. de

Amendement 21
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. betreurt het ten zeerste dat de 
mededeling van de Commissie geen recht 
doet aan het feit dat het sixpack is mislukt 
en verzoekt de Commissie een herziening 
van het sixpack voor te stellen; verzoekt 
de Commissie de door voorzitter Juncker 
toegezegde sociale triple A-rating gestand 
te doen door het kader voor economisch 
bestuur te heroriënteren op het halen van 
de Europa 2020-doelstellingen, waarbij de 
doelstellingen op het gebied van 
economie, werkgelegenheid, onderwijs en 
armoede en sociale uitsluiting op gelijke 
voet staan en om de beleidsmaatregelen 
van het kader voor economisch bestuur 
die contraproductief zijn voor het halen 
van de Europa 2020-doelstellingen, te 
beëindigen;

Or. en

Amendement 22
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat het Europees kader 
voor economisch bestuur een onmisbaar 
sturend instrument is om problematische 
economische ontwikkelingen te 
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detecteren, te voorkomen en te corrigeren, 
zoals buitensporige overheidstekorten en 
staatsschulden, die, zoals tijdens de 
schuldencrisis is gebleken, een sterke 
daling van de groei en enorme 
werkloosheid tot gevolg hebben en de 
Europese economieën en het Europese 
project in gevaar brengen;

Or. en

Amendement 23
Emilian Pavel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is bezorgd dat in het huidige kader 
voor economisch bestuur niet de nodige 
aandacht wordt besteed aan sociale en 
werkgelegenheidsaspecten, waardoor het 
veel moeilijker wordt om de 
hoofddoelstellingen van de Europa 2020-
strategie te halen;

Or. en

Amendement 24
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. betreurt het dat het huidige beleid 
op het gebied van economisch bestuur 
uitsluitend gericht is op economische 
groei, zonder de noodzaak van een 
inclusieve, op rechten gebaseerde en 
duurzame aanpak te erkennen; 
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onderstreept dat de baten van de groei 
over de gehele samenleving moeten 
worden gespreid om die duurzaam en 
inclusief te kunnen maken;

Or. en

Amendement 25
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat de landen van de 
eurozone die van de partners steun 
hebben ontvangen om hun economie te 
financieren, in beginsel moeten voldoen 
aan de dienovereenkomstige regels, 
programma's en overeenkomsten; 
onderstreept dat het hierbij gaat om 
eerbiediging van de belastingbetalers in 
de partnerlanden in ruil voor hun grote 
solidariteit;

Or. en

Amendement 26
Emilian Pavel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. is het eens met de opmerking van 
commissaris Thyssen dat landen die 
voorzien in hoogwaardige banen, betere 
sociale bescherming en investeringen in 
menselijk kapitaal beter bestand zijn tegen 
economische crises; verzoekt de 
Commissie dit standpunt naar voren te 
brengen in alle beleidsmaatregelen in het 
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kader van het Europees semester en in 
alle landenspecifieke aanbevelingen;

Or. en

Amendement 27
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. onderstreept dat solidariteit de 
kernwaarde is waarop de Europese Unie 
en het Europees kader voor economisch 
bestuur gebouwd zijn; bedankt daarom de 
Europese burgers en belastingbetalers 
voor de grote solidariteit die zij hebben 
getoond met de bevolking van landen die 
door de schuldencrisis zijn getroffen;

Or. en

Amendement 28
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. benadrukt dat het de 
lidstaten die de structurele hervormingen 
hebben doorgevoerd waarover via het 
Europees kader voor economisch bestuur 
is onderhandeld, lukt hun 
concurrentievermogen op de mondiale 
markt te herstellen, groei en banen te 
creëren en vertrouwen op te bouwen op de 
financiële markten; 

Or. en
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Amendement 29
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 sexies. is ernstig bezorgd dat vertraging 
van de structurele hervormingen of 
intrekking van een deel ervan zal 
resulteren in kapitaalvlucht, 
beurscrashes, een sterke afname van de 
groei en een hoge werkloosheid;

Or. en

Amendement 30
Guillaume Balas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie om een eerste evaluatie te 
verrichten van de doeltreffendheid van dit
kader ten einde de daadwerkelijke en 
uniforme toepassing van de regels inzake 
bestuur door zowel de lidstaten als de 
Commissie te beoordelen; is eveneens van 
mening dat deze evaluatie moet worden 
aangegrepen voor een gedachtewisseling 
over de middelen om dit kader verder uit 
te diepen;

2. neemt kennis van het initiatief van de 
Commissie om een eerste evaluatie te 
verrichten van de doeltreffendheid van het 
huidige kader teneinde de daadwerkelijke 
en uniforme toepassing van de regels 
inzake bestuur door zowel de lidstaten als 
de Commissie te beoordelen; is eveneens 
van mening dat deze evaluatie leidt tot 
herziening van de teksten inzake 
economisch bestuur;

Or. fr

Amendement 31
Jérôme Lavrilleux
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie om een eerste evaluatie te 
verrichten van de doeltreffendheid van dit 
kader ten einde de daadwerkelijke en 
uniforme toepassing van de regels inzake 
bestuur door zowel de lidstaten als de 
Commissie te beoordelen; is eveneens van 
mening dat deze evaluatie moet worden 
aangegrepen voor een gedachtewisseling 
over de middelen om dit kader verder uit te 
diepen;

2. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie om een eerste evaluatie te 
verrichten van de doeltreffendheid van dit 
kader teneinde de daadwerkelijke en 
uniforme toepassing van de regels inzake 
bestuur door zowel de lidstaten als de 
Commissie te beoordelen; is eveneens van 
mening dat deze evaluatie moet worden 
aangegrepen voor een gedachtewisseling 
met de bevoegde parlementaire 
commissies van het Europees Parlement 
over de middelen om dit kader verder uit te 
diepen;

Or. fr

Amendement 32
Zdzisław Krasnodębski

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie om een eerste evaluatie te 
verrichten van de doeltreffendheid van dit 
kader ten einde de daadwerkelijke en 
uniforme toepassing van de regels inzake 
bestuur door zowel de lidstaten als de 
Commissie te beoordelen; is eveneens van 
mening dat deze evaluatie moet worden 
aangegrepen voor een gedachtewisseling 
over de middelen om dit kader verder uit 
te diepen;

2. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie om een eerste evaluatie te 
verrichten van de doeltreffendheid van dit 
kader ten einde de toepassing van de regels 
inzake bestuur door zowel de lidstaten als 
de Commissie te beoordelen; neemt aan
dat deze evaluatie de grondslag zal 
vormen voor een kritische analyse van de 
werkingsprincipes van dit kader;

Or. pl
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Amendement 33
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie om een eerste evaluatie te 
verrichten van de doeltreffendheid van dit 
kader ten einde de daadwerkelijke en 
uniforme toepassing van de regels inzake 
bestuur door zowel de lidstaten als de 
Commissie te beoordelen; is eveneens van 
mening dat deze evaluatie moet worden 
aangegrepen voor een gedachtewisseling 
over de middelen om dit kader verder uit te 
diepen;

2. neemt nota van het initiatief van de 
Commissie om een eerste evaluatie te 
verrichten van de doeltreffendheid van dit 
kader teneinde de daadwerkelijke en 
uniforme toepassing van de regels inzake 
bestuur door zowel de lidstaten als de 
Commissie te beoordelen; is eveneens van 
mening dat deze evaluatie moet worden 
aangegrepen voor een gedachtewisseling 
over en passende correcties van de 
middelen om dit kader verder uit te diepen;

Or. it

Amendement 34
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie om een eerste evaluatie te 
verrichten van de doeltreffendheid van dit 
kader ten einde de daadwerkelijke en 
uniforme toepassing van de regels inzake 
bestuur door zowel de lidstaten als de 
Commissie te beoordelen; is eveneens van 
mening dat deze evaluatie moet worden 
aangegrepen voor een gedachtewisseling 
over de middelen om dit kader verder uit te 
diepen;

2. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie om een eerste evaluatie te 
verrichten van dit kader; verzoekt de 
Commissie in haar evaluatie ook 
aandacht te besteden aan de 
tekortkomingen van het kader, onder 
meer met betrekking tot het halen van de 
hoofddoelstellingen van Europa 2020; is 
eveneens van mening dat deze evaluatie 
moet worden aangegrepen voor een 
gedachtewisseling over de middelen om dit 
kader verder uit te diepen en fundamenteel 
te verbeteren, met name ten aanzien van 
het eigenaarschap van het 
semesterproces;
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Or. en

Amendement 35
Maria Arena, Hugues Bayet

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie om een eerste evaluatie te 
verrichten van de doeltreffendheid van dit 
kader ten einde de daadwerkelijke en 
uniforme toepassing van de regels inzake 
bestuur door zowel de lidstaten als de 
Commissie te beoordelen; is eveneens van 
mening dat deze evaluatie moet worden 
aangegrepen voor een gedachtewisseling 
over de middelen om dit kader verder uit te 
diepen;

2. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie om een eerste evaluatie te 
verrichten van de doeltreffendheid van dit 
kader teneinde de daadwerkelijke en 
uniforme toepassing van de regels inzake 
bestuur door zowel de lidstaten als de 
Commissie, maar ook de relevantie ervan,
te beoordelen; is eveneens van mening dat 
deze evaluatie moet worden aangegrepen 
voor een gedachtewisseling over de 
middelen om dit kader verder uit te diepen 
en te herzien;

Or. fr

Amendement 36
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie om een eerste evaluatie te 
verrichten van de doeltreffendheid van dit 
kader ten einde de daadwerkelijke en 
uniforme toepassing van de regels inzake 
bestuur door zowel de lidstaten als de 
Commissie te beoordelen; is eveneens van 
mening dat deze evaluatie moet worden 
aangegrepen voor een gedachtewisseling 
over de middelen om dit kader verder uit te 
diepen;

2. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie om een eerste evaluatie te 
verrichten van de doeltreffendheid van dit 
kader ten einde de daadwerkelijke en 
uniforme toepassing van de regels inzake 
bestuur door zowel de lidstaten als de 
Commissie te beoordelen; is eveneens van 
mening dat deze evaluatie moet worden 
aangegrepen voor een gedachtewisseling 
over de middelen om dit bestaande kader 
effectiever te maken;
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Or. hu

Amendement 37
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie om een eerste evaluatie te 
verrichten van de doeltreffendheid van dit 
kader ten einde de daadwerkelijke en 
uniforme toepassing van de regels inzake 
bestuur door zowel de lidstaten als de 
Commissie te beoordelen; is eveneens van 
mening dat deze evaluatie moet worden 
aangegrepen voor een gedachtewisseling 
over de middelen om dit kader verder uit te 
diepen;

2. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie om een eerste evaluatie te 
verrichten van de doeltreffendheid van dit 
kader teneinde de daadwerkelijke en 
uniforme toepassing van de regels inzake 
bestuur door zowel de lidstaten als de 
Commissie te beoordelen; is eveneens van 
mening dat deze evaluatie moet worden 
aangegrepen voor een gedachtewisseling 
over de middelen om dit kader verder uit te 
diepen; is van mening dat de evaluatie 
voorts moet worden gericht op 
maatregelen die het particuliere 
vertrouwen in de economie vergroten, 
omdat vertrouwen een voorwaarde is voor 
particuliere investeringen, die op hun 
beurt een voorwaarde zijn voor het 
scheppen van banen;

Or. en

Amendement 38
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie om een eerste evaluatie te 
verrichten van de doeltreffendheid van dit 
kader ten einde de daadwerkelijke en 
uniforme toepassing van de regels inzake 

2. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie om een eerste evaluatie te 
verrichten van de doeltreffendheid van dit 
kader teneinde de daadwerkelijke en 
uniforme toepassing van de regels inzake 
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bestuur door zowel de lidstaten als de 
Commissie te beoordelen; is eveneens van 
mening dat deze evaluatie moet worden 
aangegrepen voor een gedachtewisseling 
over de middelen om dit kader verder uit 
te diepen;

bestuur door zowel de lidstaten als de 
Commissie te beoordelen; herinnert eraan 
dat het economisch beleid, om te voldoen 
aan de in artikel 9 VWEU uiteengezette 
doelstellingen, niet los van het sociaal 
beleid mag worden beschouwd, en 
onderstreept daarom de dringende 
noodzaak om het Europese sociale 
bestuur te verbeteren op een manier die 
vergelijkbaar is met de vaststelling van het 
Europees kader voor economisch bestuur;

Or. en

Amendement 39
Emilian Pavel

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie om een eerste evaluatie te 
verrichten van de doeltreffendheid van dit 
kader ten einde de daadwerkelijke en 
uniforme toepassing van de regels inzake 
bestuur door zowel de lidstaten als de 
Commissie te beoordelen; is eveneens van 
mening dat deze evaluatie moet worden 
aangegrepen voor een gedachtewisseling 
over de middelen om dit kader verder uit te 
diepen;

2. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie om een eerste evaluatie te 
verrichten van de doeltreffendheid van dit 
kader teneinde de daadwerkelijke en 
uniforme toepassing van de regels inzake 
bestuur door zowel de lidstaten als de 
Commissie te beoordelen; is eveneens van 
mening dat deze evaluatie moet worden 
aangegrepen voor een gedachtewisseling 
over de middelen om dit kader verder te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 40
Brando Benifei, Maria João Rodrigues

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie om een eerste evaluatie te 
verrichten van de doeltreffendheid van dit 
kader ten einde de daadwerkelijke en 
uniforme toepassing van de regels inzake 
bestuur door zowel de lidstaten als de 
Commissie te beoordelen; is eveneens van 
mening dat deze evaluatie moet worden 
aangegrepen voor een gedachtewisseling 
over de middelen om dit kader verder uit 
te diepen;

2. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie om een eerste evaluatie te 
verrichten van de doeltreffendheid van dit 
kader teneinde de daadwerkelijke en 
uniforme toepassing van de regels door 
zowel de lidstaten als de Commissie te 
beoordelen; is van mening dat deze 
evaluatie moet worden aangegrepen voor 
een grondige en inclusieve herijking van 
de algemene prioriteiten en de 
toereikendheid van de instrumenten van 
het economisch bestuur, teneinde een 
echte begrotingsunie tot stand te brengen 
om de gemeenschappelijke munt naar 
behoren ten uitvoer te leggen;

Or. en

Amendement 41
Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. stelt vast dat, ondanks de beperkte 
terughoudendheid, het Europees kader 
voor economisch bestuur de kiem van 
inefficiëntie in zich draagt, aangezien het 
stoelt op zeer grote politieke en monetaire 
instabiliteit;

Or. fr

Amendement 42
Maria Arena, Hugues Bayet

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. meent dat als de noodzaak van een 
plan voor omvangrijke investeringen nu 
door de Europese Commissie wordt 
erkend, dit een ingrijpende verandering 
inhoudt van het kader voor economisch 
bestuur dat dit soort investeringen de 
afgelopen jaren heeft ontmoedigd;

Or. fr

Amendement 43
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is derhalve van mening dat deze 
evaluatie moet worden aangegrepen om 
een nieuw sociaal-economisch kader te 
ontwikkelen, met een alomvattende
strategie voor het versterken van het 
Europees sociaal acquis; benadrukt het 
belang van een beter systeem van 
coördinatie voor de eurozone als geheel;

Or. en

Amendement 44
Brando Benifei, Mercedes Bresso, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner, Silvia Costa, 
Maria Arena, Maria João Rodrigues

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept dat Europese 
automatische stabilisatiemechanismen 
moeten worden ontwikkeld om 
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asymmetrische economische schokken op 
te vangen, zoals een EMU-breed stelsel 
voor werkloosheidsuitkeringen, als middel 
voor het behoud van de sociale cohesie, de 
ondersteuning van de binnenlandse vraag 
en een sterkere houdbaarheid van de 
gemeenschappelijke munt; dringt er 
andermaal bij de Commissie op aan dat zij 
met een groenboek over automatische 
stabilisatoren in de eurozone komt;

Or. en

Amendement 45
Maria Arena, Hugues Bayet

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. dringt in dit opzicht aan op het 
scheppen van een gunstig klimaat voor de 
ontwikkeling van overheidsinvesteringen; 
verlangt met name neutraliteit van 
overheidsinvesteringen in de berekening 
van de schuld van de lidstaten, met name 
ten opzichte van de impact van de nieuwe 
boekhoudkundige ESR 2010-normen op 
de investeringscapaciteit van bepaalde 
overheidsdiensten; verzoekt daarom om 
aangepaste besluiten van de Europese 
Centrale Bank;

Or. fr

Amendement 46
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. steunt de versterking en verdieping van 
het Europees semester als middel om op 
doeltreffende wijze een crisis te 
voorkomen; is met het oog hierop 
verheugd over het voorstel van de 
Commissie om haar optreden toe te 
spitsen, niet alleen op de budgettaire 
verantwoordelijkheid, maar ook op de 
investeringen en structurele 
hervormingen ten einde de 
markteconomie te koppelen aan de sociale 
vooruitgang;

Schrappen

Or. it

Amendement 47
Guillaume Balas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. steunt de versterking en verdieping van 
het Europees semester als middel om op 
doeltreffende wijze een crisis te 
voorkomen; is met het oog hierop 
verheugd over het voorstel van de 
Commissie om haar optreden toe te 
spitsen, niet alleen op de budgettaire 
verantwoordelijkheid, maar ook op de 
investeringen en structurele 
hervormingen ten einde de 
markteconomie te koppelen aan de sociale 
vooruitgang;

3. steunt de versterking van democratische 
legitimiteit en verdieping van het Europees 
semester als adequaat kader voor de 
coördinatie van het economisch en sociaal 
beleid van de lidstaten;

Or. fr

Amendement 48
Zdzisław Krasnodębski



AM\1048145NL.doc 27/75 PE546.881v03-00

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. steunt de versterking en verdieping van 
het Europees semester als middel om op 
doeltreffende wijze een crisis te 
voorkomen; is met het oog hierop 
verheugd over het voorstel van de 
Commissie om haar optreden toe te 
spitsen, niet alleen op de budgettaire 
verantwoordelijkheid, maar ook op de 
investeringen en structurele hervormingen 
ten einde de markteconomie te koppelen 
aan de sociale vooruitgang;

3. steunt een kritische analyse van het 
Europees semester, in het bijzonder in de 
context van zijn doeltreffendheid om een 
crisis te voorkomen; is met het oog hierop 
verheugd over het voorstel van de 
Commissie om zich toe te spitsen, niet 
alleen op de budgettaire 
verantwoordelijkheid, maar ook op de 
investeringen en structurele hervormingen 
ten einde de markteconomie te koppelen 
aan sociale aspecten;

Or. pl

Amendement 49
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. steunt de versterking en verdieping van 
het Europees semester als middel om op 
doeltreffende wijze een crisis te 
voorkomen; is met het oog hierop 
verheugd over het voorstel van de 
Commissie om haar optreden toe te spitsen, 
niet alleen op de budgettaire 
verantwoordelijkheid, maar ook op de 
investeringen en structurele hervormingen 
ten einde de markteconomie te koppelen 
aan de sociale vooruitgang;

3. steunt de versterking en verdieping van 
het Europees semester als middel om op 
doeltreffende wijze een crisis te 
voorkomen; is met het oog hierop 
verheugd over het voorstel van de 
Commissie om haar optreden toe te spitsen, 
niet alleen op de budgettaire 
verantwoordelijkheid, maar ook op de 
investeringen en structurele hervormingen, 
en spoort de Commissie aan de lidstaten te 
verzoeken concrete maatregelen te treffen 
om een einde te maken aan de absolute 
armoede die een groot aantal EU-lidstaten 
teistert;

Or. it
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Amendement 50
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. steunt de versterking en verdieping van 
het Europees semester als middel om op 
doeltreffende wijze een crisis te 
voorkomen; is met het oog hierop
verheugd over het voorstel van de 
Commissie om haar optreden toe te 
spitsen, niet alleen op de budgettaire 
verantwoordelijkheid, maar ook op de 
investeringen en structurele hervormingen
ten einde de markteconomie te koppelen 
aan de sociale vooruitgang;

3. steunt de versterking en verdieping van 
het Europees semester als mogelijk middel 
om een balans te vinden tussen de 
houdbaarheid van de begroting en het 
macro-economisch evenwicht enerzijds en 
de sociale cohesie in de Unie en het halen 
van de Europa 2020-doelstellingen 
anderzijds; verzoekt de Commissie met het 
oog hierop haar voorstel verder te laten 
strekken dan een reductionistische
budgettaire verantwoordelijkheid en zich te 
richten op beleid inzake sociale
investeringen en structurele hervormingen 
teneinde de sociale markteconomie te 
richten op meer sociale vooruitgang 
alsook op een eerlijker verdeling van de 
welvaart, cohesie en verbetering van de 
gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 51
Maria Arena, Hugues Bayet

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. steunt de versterking en verdieping van 
het Europees semester als middel om op 
doeltreffende wijze een crisis te 
voorkomen; is met het oog hierop 
verheugd over het voorstel van de 
Commissie om haar optreden toe te spitsen, 
niet alleen op de budgettaire 
verantwoordelijkheid, maar ook op de 

3. steunt de herziening van het Europees 
semester als middel om op doeltreffende 
wijze een crisis te voorkomen; is met het 
oog hierop verheugd over het voorstel van 
de Commissie om haar optreden toe te 
spitsen, niet alleen op de budgettaire 
verantwoordelijkheid, maar ook op de 
investeringen en structurele hervormingen 
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investeringen en structurele hervormingen 
ten einde de markteconomie te koppelen 
aan de sociale vooruitgang;

op voorwaarde dat de laatstgenoemde de 
markteconomie koppelen aan de sociale 
vooruitgang;

Or. fr

Amendement 52
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. steunt de versterking en verdieping van 
het Europees semester als middel om op 
doeltreffende wijze een crisis te 
voorkomen; is met het oog hierop 
verheugd over het voorstel van de 
Commissie om haar optreden toe te spitsen, 
niet alleen op de budgettaire 
verantwoordelijkheid, maar ook op de 
investeringen en structurele hervormingen 
ten einde de markteconomie te koppelen 
aan de sociale vooruitgang;

3. steunt de versterking en verbetering van 
de efficiëntie van het Europees semester 
als middel om op doeltreffende wijze een 
crisis te voorkomen; is met het oog hierop 
verheugd over het voorstel van de 
Commissie om haar optreden toe te spitsen, 
niet alleen op de budgettaire 
verantwoordelijkheid, maar ook op de 
investeringen en structurele hervormingen 
ten einde de markteconomie te koppelen 
aan de sociale vooruitgang;

Or. hu

Amendement 53
Lampros Fountoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. steunt de versterking en verdieping van 
het Europees semester als middel om op 
doeltreffende wijze een crisis te 
voorkomen; is met het oog hierop 
verheugd over het voorstel van de 
Commissie om haar optreden toe te spitsen, 
niet alleen op de budgettaire 
verantwoordelijkheid, maar ook op de 

3. steunt de versterking en verdieping van 
het Europees semester als middel om te 
proberen een crisis te voorkomen; is met 
het oog hierop verheugd over het voorstel 
van de Commissie om haar optreden toe te 
spitsen, niet alleen op de budgettaire 
verantwoordelijkheid, maar ook op 
gerichte investeringen en structurele 
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investeringen en structurele hervormingen 
ten einde de markteconomie te koppelen 
aan de sociale vooruitgang;

hervormingen ten einde de markteconomie 
te koppelen aan de sociale vooruitgang;

Or. el

Amendement 54
Enrique Calvet Chambon

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. steunt de versterking en verdieping van 
het Europees semester als middel om op 
doeltreffende wijze een crisis te 
voorkomen; is met het oog hierop 
verheugd over het voorstel van de 
Commissie om haar optreden toe te spitsen, 
niet alleen op de budgettaire
verantwoordelijkheid, maar ook op de 
investeringen en structurele hervormingen 
ten einde de markteconomie te koppelen 
aan de sociale vooruitgang;

3. steunt de versterking en verdieping van 
het Europees semester als middel om op 
doeltreffende wijze een crisis te 
voorkomen; is met het oog hierop 
verheugd over het voorstel van de 
Commissie om haar optreden toe te spitsen, 
niet alleen op de budgettaire 
verantwoordelijkheid, maar ook op de 
investeringen en structurele hervormingen 
teneinde de markteconomie te koppelen 
aan de sociale cohesie;

Or. es

Amendement 55
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. steunt de versterking en verdieping van 
het Europees semester als middel om op 
doeltreffende wijze een crisis te 
voorkomen; is met het oog hierop 
verheugd over het voorstel van de 
Commissie om haar optreden toe te spitsen, 
niet alleen op de budgettaire 
verantwoordelijkheid, maar ook op de 

3. steunt de versterking en verdieping van 
het Europees semester als middel om op 
doeltreffende wijze een crisis te 
voorkomen, banen te scheppen na een 
crisis en de groei binnen de EU te 
convergeren; is met het oog hierop 
verheugd over het voorstel van de 
Commissie om haar optreden toe te spitsen, 
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investeringen en structurele hervormingen 
ten einde de markteconomie te koppelen 
aan de sociale vooruitgang;

niet alleen op de budgettaire 
verantwoordelijkheid, maar ook op de 
investeringen en structurele hervormingen 
teneinde de markteconomie en het 
scheppen van banen te koppelen aan de 
sociale vooruitgang;

Or. en

Amendement 56
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. steunt de versterking en verdieping van 
het Europees semester als middel om op 
doeltreffende wijze een crisis te 
voorkomen; is met het oog hierop 
verheugd over het voorstel van de 
Commissie om haar optreden toe te spitsen, 
niet alleen op de budgettaire 
verantwoordelijkheid, maar ook op de 
investeringen en structurele hervormingen 
ten einde de markteconomie te koppelen 
aan de sociale vooruitgang;

3. steunt de versterking en verdieping van 
het Europees semester als middel om op 
doeltreffende wijze een crisis te 
voorkomen en een intelligente, duurzame 
en inclusieve groei te bevorderen; is met 
het oog hierop verheugd over het voorstel 
van de Commissie om haar optreden toe te 
spitsen, niet alleen op de budgettaire 
verantwoordelijkheid, maar ook op de 
investeringen en structurele hervormingen 
teneinde de markteconomie te koppelen 
aan de sociale vooruitgang en cohesie;

Or. en

Amendement 57
Emilian Pavel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. steunt de versterking en verdieping van 
het Europees semester als middel om op 
doeltreffende wijze een crisis te 
voorkomen; is met het oog hierop 

3. steunt de versterking en verdieping van 
het Europees semester als middel om op 
doeltreffende wijze een crisis te 
voorkomen en groei te bevorderen; is met 
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verheugd over het voorstel van de 
Commissie om haar optreden toe te spitsen, 
niet alleen op de budgettaire 
verantwoordelijkheid, maar ook op de 
investeringen en structurele hervormingen 
ten einde de markteconomie te koppelen 
aan de sociale vooruitgang;

het oog hierop verheugd over het voorstel 
van de Commissie om haar optreden toe te 
spitsen, niet alleen op de budgettaire 
verantwoordelijkheid, maar ook op de 
investeringen teneinde de markteconomie 
te koppelen aan de sociale vooruitgang;

Or. en

Amendement 58
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. steunt de versterking en verdieping van 
het Europees semester als middel om op 
doeltreffende wijze een crisis te 
voorkomen; is met het oog hierop 
verheugd over het voorstel van de 
Commissie om haar optreden toe te 
spitsen, niet alleen op de budgettaire 
verantwoordelijkheid, maar ook op de 
investeringen en structurele 
hervormingen ten einde de 
markteconomie te koppelen aan de sociale 
vooruitgang;

3. verwerpt de versterking en verdieping 
van het Europees semester en meent dat 
het behoud ervan de crisis zal 
aanscherpen;

Or. pt

Amendement 59
Brando Benifei, Jutta Steinruck, Maria João Rodrigues

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. steunt de versterking en verdieping van 
het Europees semester als middel om op 
doeltreffende wijze een crisis te 

3. steunt de versterking en verdieping van 
het Europees semester als middel om op 
doeltreffende wijze een crisis te 
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voorkomen; is met het oog hierop 
verheugd over het voorstel van de 
Commissie om haar optreden toe te spitsen, 
niet alleen op de budgettaire 
verantwoordelijkheid, maar ook op de 
investeringen en structurele hervormingen 
ten einde de markteconomie te koppelen 
aan de sociale vooruitgang;

voorkomen; is met het oog hierop 
verheugd over het voorstel van de 
Commissie om haar optreden toe te spitsen, 
niet alleen op de budgettaire 
verantwoordelijkheid, maar ook op de 
investeringen, met inbegrip van sociale 
investeringen, het scheppen van 
hoogwaardige werkgelegenheid en 
structurele hervormingen teneinde de 
markteconomie te koppelen aan de sociale 
vooruitgang;

Or. en

Amendement 60
Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt op dat het principe zelf van 
het semester ongeschikt is voor het sociale 
domein, vanwege fragmentarische, 
ontoereikende en inefficiënte indicatoren;

Or. fr

Amendement 61
Maria Arena, Hugues Bayet

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat de structurele 
hervormingen die door de meest getroffen 
lidstaten zijn ingevoerd, geen vruchten 
hebben afgeworpen; roept dus op tot een 
herziening van de willekeurige 
versoberingspolitiek die in Europa wordt 
gevoerd en, gezien de context, tot het 
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bevorderen van overheidsinvesteringen;

Or. fr

Amendement 62
Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat een evenwicht tussen 
het economisch beleid en het 
werkgelegenheidsbeleid overeenkomstig 
de artikelen 121 en 148 VWEU 
noodzakelijk is voor een positieve 
ontwikkeling van de EU; verzoekt om een 
sociaal protocol bij de Verdragen ter 
bescherming van fundamentele sociale en 
arbeidsrechten teneinde de sociale 
rechten op gelijke voet te stellen met de 
economische vrijheden;

Or. en

Amendement 63
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. pleit ervoor om de economische en 
sociale samenhang te vergroten door het 
Europees Sociaal Fonds en het 
Cohesiefonds te versterken, teneinde 
banen met rechten te vrijwaren en te 
creëren en zo werkloosheid en armoede te 
bestrijden;

Or. pt
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Amendement 64
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. stelt voor om gezamenlijke 
bijeenkomsten van de Raad 
werkgelegenheid, sociaal beleid, 
volksgezondheid en consumentenzaken en 
de Raad economische en financiële zaken 
te organiseren om gecoördineerde sociale
en economisch beleidsmaatregelen te 
bevorderen die gericht zijn op de 
versterking van het concurrentievermogen 
in Europa en tevens op de duurzame 
stimulering van de groei en de 
werkgelegenheid;

4. stelt voor om gezamenlijke 
bijeenkomsten van de Raad 
werkgelegenheid, sociaal beleid, 
volksgezondheid en consumentenzaken en 
de Raad economische en financiële zaken 
te organiseren om gecoördineerde sociale 
en economische beleidsmaatregelen te 
bevorderen die gericht zijn op de 
versterking van het concurrentievermogen 
in Europa en tevens op de duurzame 
stimulering van zowel de groei als de 
werkgelegenheid om goede banen te 
creëren;

Or. de

Amendement 65
Zdzisław Krasnodębski

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. stelt voor om gezamenlijke 
bijeenkomsten van de Raad 
werkgelegenheid, sociaal beleid, 
volksgezondheid en consumentenzaken en 
de Raad economische en financiële zaken 
te organiseren om gecoördineerde sociale 
en economisch beleidsmaatregelen te 
bevorderen die gericht zijn op de 
versterking van het concurrentievermogen 
in Europa en tevens op de duurzame 
stimulering van de groei en de 
werkgelegenheid;

4. stelt voor om gezamenlijke 
bijeenkomsten van de Raad 
werkgelegenheid, sociaal beleid, 
volksgezondheid en consumentenzaken en 
de Raad economische en financiële zaken 
te organiseren om sociale en economisch 
beleidsmaatregelen te bevorderen die 
gericht zijn op de versterking van het 
concurrentievermogen in Europa en tevens 
op de duurzame stimulering van de groei 
en de werkgelegenheid;
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Or. pl

Amendement 66
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. stelt voor om gezamenlijke 
bijeenkomsten van de Raad 
werkgelegenheid, sociaal beleid, 
volksgezondheid en consumentenzaken en 
de Raad economische en financiële zaken 
te organiseren om gecoördineerde sociale 
en economisch beleidsmaatregelen te 
bevorderen die gericht zijn op de 
versterking van het concurrentievermogen 
in Europa en tevens op de duurzame 
stimulering van de groei en de 
werkgelegenheid;

4. stelt voor om gezamenlijke 
bijeenkomsten van de Raad 
werkgelegenheid, sociaal beleid, 
volksgezondheid en consumentenzaken en 
de Raad economische en financiële zaken 
te organiseren om gecoördineerde sociale 
en economisch beleidsmaatregelen te 
bevorderen die gericht zijn op de 
versterking van het concurrentievermogen 
in Europa, op het beëindigen van de 
endemische werkloosheid en tevens op de 
duurzame stimulering van de groei en de 
werkgelegenheid;

Or. it

Amendement 67
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. stelt voor om gezamenlijke 
bijeenkomsten van de Raad 
werkgelegenheid, sociaal beleid, 
volksgezondheid en consumentenzaken en 
de Raad economische en financiële zaken 
te organiseren om gecoördineerde sociale 
en economisch beleidsmaatregelen te 
bevorderen die gericht zijn op de 
versterking van het concurrentievermogen 

4. benadrukt dat de 
verantwoordelijkheden van de aan de 
Raad werkgelegenheid, sociaal beleid, 
volksgezondheid en consumentenzaken en 
de Raad economische en financiële zaken 
verwante organisaties, evenwichtiger 
moeten worden verdeeld, en dat zij beter 
met elkaar moeten samenwerken; stelt 
daarom voor om gezamenlijke 
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in Europa en tevens op de duurzame 
stimulering van de groei en de
werkgelegenheid;

bijeenkomsten van de Raad 
werkgelegenheid, sociaal beleid, 
volksgezondheid en consumentenzaken en 
de Raad economische en financiële zaken 
te organiseren om gecoördineerde sociale 
en economisch beleidsmaatregelen te 
bevorderen die gericht zijn op de
vermindering van ongelijkheden, de 
armoede en de sociale uitsluiting en op de 
verbetering van het concurrentievermogen 
in Europa en tevens op de stimulering van
duurzame groei en hoogwaardige
werkgelegenheid in de richting van 
sociale, economische en territoriale 
cohesie;

Or. en

Amendement 68
Lampros Fountoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. stelt voor om gezamenlijke 
bijeenkomsten van de Raad 
werkgelegenheid, sociaal beleid, 
volksgezondheid en consumentenzaken en 
de Raad economische en financiële zaken 
te organiseren om gecoördineerde sociale 
en economisch beleidsmaatregelen te 
bevorderen die gericht zijn op de 
versterking van het concurrentievermogen 
in Europa en tevens op de duurzame 
stimulering van de groei en de 
werkgelegenheid;

4. stelt voor om gezamenlijke 
bijeenkomsten van de Raad 
werkgelegenheid, sociaal beleid, 
volksgezondheid en consumentenzaken en 
de Raad economische en financiële zaken 
te organiseren om gecoördineerde sociale 
en economisch beleidsmaatregelen te 
bevorderen die gericht zijn op de 
versterking van het gezonde 
concurrentievermogen in Europa en tevens 
op de duurzame stimulering van de groei 
en de werkgelegenheid van met name 
jongeren;

Or. el

Amendement 69
Sergio Gutiérrez Prieto
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. stelt voor om gezamenlijke 
bijeenkomsten van de Raad 
werkgelegenheid, sociaal beleid, 
volksgezondheid en consumentenzaken en 
de Raad economische en financiële zaken
te organiseren om gecoördineerde sociale 
en economisch beleidsmaatregelen te 
bevorderen die gericht zijn op de 
versterking van het concurrentievermogen 
in Europa en tevens op de duurzame 
stimulering van de groei en de
werkgelegenheid;

4. benadrukt hoe belangrijk gezamenlijke 
bijeenkomsten van de Raad 
werkgelegenheid, sociaal beleid, 
volksgezondheid en consumentenzaken en 
de Raad economische en financiële zaken 
zijn om gecoördineerde sociale en 
economisch beleidsmaatregelen te 
bevorderen die gericht zijn op de 
versterking van het concurrentievermogen 
in Europa en tevens op de duurzame 
stimulering van de groei en hoogwaardige 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 70
Emilian Pavel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. stelt voor om gezamenlijke 
bijeenkomsten van de Raad 
werkgelegenheid, sociaal beleid, 
volksgezondheid en consumentenzaken en 
de Raad economische en financiële zaken 
te organiseren om gecoördineerde sociale 
en economisch beleidsmaatregelen te 
bevorderen die gericht zijn op de 
versterking van het concurrentievermogen 
in Europa en tevens op de duurzame 
stimulering van de groei en de
werkgelegenheid;

4. is ervan overtuigd dat er gezamenlijke 
bijeenkomsten van de Raad 
werkgelegenheid, sociaal beleid, 
volksgezondheid en consumentenzaken en 
de Raad economische en financiële zaken 
moeten worden georganiseerd om 
gecoördineerde sociale en economisch 
beleidsmaatregelen te bevorderen die 
gericht zijn op de versterking van het 
concurrentievermogen in Europa en tevens 
op de duurzame stimulering van de groei 
en hoogwaardige werkgelegenheid;

Or. en
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Amendement 71
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept het belang van het 
scorebord van sociale indicatoren in het 
rapport over het 
waarschuwingsmechanisme ten einde in 
een vroeg stadium de sociale weerslag te 
herkennen van maatregelen die dienen om 
de macro-economische 
onevenwichtigheden te corrigeren; doet 
een beroep op de Commissie om de 
reikwijdte en doeltreffendheid hiervan te 
evalueren;

5. onderstreept dat het scorebord van 
sociale indicatoren in het rapport over het 
waarschuwingsmechanisme een 
belangrijke eerste stap is om in een vroeg 
stadium de sociale weerslag te herkennen 
van maatregelen die dienen om de macro-
economische onevenwichtigheden te 
corrigeren; doet een beroep op de 
Commissie om het scorebord verplicht te 
maken voor de lidstaten en aanvullende 
indicatoren in te voeren, bijvoorbeeld met 
betrekking tot de kwaliteit van banen, de 
verdeling van de rijkdom, de langdurige 
en jeugdwerkloosheid, gelijke rechten en 
kinderarbeid;

Or. de

Amendement 72
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept het belang van het 
scorebord van sociale indicatoren in het 
rapport over het 
waarschuwingsmechanisme ten einde in 
een vroeg stadium de sociale weerslag te 
herkennen van maatregelen die dienen om 
de macro-economische 
onevenwichtigheden te corrigeren; doet 
een beroep op de Commissie om de 
reikwijdte en doeltreffendheid hiervan te 
evalueren;

5. onderstreept het belang van het 
scorebord van sociale indicatoren in het 
rapport over het 
waarschuwingsmechanisme teneinde in 
een vroeg stadium de sociale weerslag te 
herkennen van maatregelen die dienen om 
de macro-economische 
onevenwichtigheden te corrigeren om te 
voorkomen dat er instrumenten en 
maatregelen worden vastgesteld waarin 
geen rekening wordt gehouden met de 
sociale situatie van en de verschillen 
tussen de lidstaten; doet een beroep op de 
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Commissie om de reikwijdte en 
doeltreffendheid hiervan te evalueren;

Or. it

Amendement 73
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept het belang van het 
scorebord van sociale indicatoren in het 
rapport over het 
waarschuwingsmechanisme ten einde in 
een vroeg stadium de sociale weerslag te 
herkennen van maatregelen die dienen om 
de macro-economische 
onevenwichtigheden te corrigeren; doet 
een beroep op de Commissie om de 
reikwijdte en doeltreffendheid hiervan te 
evalueren;

5. onderstreept dat de opneming van het 
scorebord van sociale indicatoren in het 
rapport over het 
waarschuwingsmechanisme een eerste stap 
is teneinde in een vroeg stadium de sociale 
weerslag te herkennen van maatregelen die 
dienen om de macro-economische 
onevenwichtigheden te corrigeren; 
benadrukt dat dit tot dusverre geen 
beleidseffecten heeft gehad en verzoekt 
derhalve de Commissie en de Raad om bij 
wijze van vervolgstap alle sociale 
indicatoren, met inbegrip van die welke 
betrekking hebben op armoede en sociale 
uitsluiting, op voet van gelijkheid te 
plaatsen met de macro-economische 
indicatoren; doet een beroep op de 
Commissie om de reikwijdte en 
doeltreffendheid hiervan te evalueren en te 
verbeteren, alsook om ervoor te zorgen dat 
de bevindingen van het scorebord van 
sociale en werkgelegenheidsindicatoren 
volledig in aanmerking worden genomen 
bij de opstelling van landenspecifieke 
aanbevelingen en bij de beoordeling van 
de uitvoering ervan in de lidstaten;
verzoekt de Commissie een systeem op te 
zetten dat preventieve en corrigerende 
maatregelen in werking stelt zodra de 
sociale indicatoren een bepaalde 
drempelwaarde bereiken;
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Or. en

Amendement 74
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept het belang van het 
scorebord van sociale indicatoren in het 
rapport over het 
waarschuwingsmechanisme ten einde in 
een vroeg stadium de sociale weerslag te 
herkennen van maatregelen die dienen om 
de macro-economische 
onevenwichtigheden te corrigeren; doet 
een beroep op de Commissie om de 
reikwijdte en doeltreffendheid hiervan te 
evalueren;

5. onderstreept het belang van het 
scorebord van sociale indicatoren in het 
rapport over het 
waarschuwingsmechanisme ten einde in 
een vroeg stadium de sociale weerslag te 
herkennen van maatregelen die dienen om 
de macro-economische 
onevenwichtigheden te corrigeren; doet 
een beroep op de Commissie om de 
reikwijdte en doeltreffendheid hiervan te 
evalueren, en daarbij te onderzoeken in 
hoeverre de bestaande indicatoren en de 
in het kader van Eurostat uitgevoerde 
metingen effectief zijn, en of daarbij 
rekening wordt gehouden met de 
specifieke eigenschappen, 
maatschappelijke kenmerken en de 
bereikte resultaten van de desbetreffende 
lidstaat ten opzichte van de eigen 
basiswaarden (en tegelijkertijd het tempo 
van de inhaalbeweging en de 
onderliggende factoren, alsook de 
duurzaamheid van de inhaalbeweging en 
de groei te onderzoeken);

Or. hu

Amendement 75
Emilian Pavel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept het belang van het 
scorebord van sociale indicatoren in het 
rapport over het 
waarschuwingsmechanisme ten einde in 
een vroeg stadium de sociale weerslag te 
herkennen van maatregelen die dienen om 
de macro-economische 
onevenwichtigheden te corrigeren; doet 
een beroep op de Commissie om de 
reikwijdte en doeltreffendheid hiervan te 
evalueren;

5. onderstreept het belang van het 
scorebord van sociale indicatoren in het 
rapport over het 
waarschuwingsmechanisme teneinde in 
een vroeg stadium de sociale weerslag te 
herkennen van maatregelen die dienen om 
de macro-economische 
onevenwichtigheden te corrigeren; doet 
een beroep op de Commissie om ervoor te 
zorgen dat in het kader van het Europees 
semester hetzelfde belang wordt 
toegekend aan de sociale indicatoren als 
aan de economische indicatoren;

Or. en

Amendement 76
Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. merkt op dat in dit scorebord 
essentiële elementen ontbreken, zoals 
kwantitatieve, kwalitatieve en 
geografische werkgelegenheid en het 
aantal bedrijfsfaillissementen;

Or. fr

Amendement 77
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie de procedure 
voor macro-economische 
onevenwichtigheden en het 
waarschuwingsmechanisme, als bedoeld 
in Verordeningen (EU) nrs. 1176/2011 en 
1174/2011, zo spoedig mogelijk te herzien 
en daarbij te zorgen voor:

a) een verandering van de indicatoren en 
de drempelwaarden, waarbij het begrip 
concurrentievermogen breder wordt 
opgevat dan kostenconcurrentievermogen 
en ook betrekking heeft op de kwaliteit 
van het menselijk kapitaal, de 
arbeidsmarktparticipatie, de 
kapitaalkosten, de hulpbronnenefficiëntie, 
de energie-efficiëntie en de ongelijkheid;

b) symmetrie in de procedure voor macro-
economische onevenwichtigheden met 
betrekking tot de lopende rekening, 
waarbij overschotten soortgelijk worden 
behandeld als tekorten;

Or. en

Amendement 78
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt erop aan dat de specifieke 
normen voor het bindende toezicht in het 
kader van de begrotingsdiscipline in de 
eurozone indicatoren met betrekking tot 
werkgelegenheid, herverdeling en sociale 
aangelegenheden omvatten, zoals 
kwaliteitsvolle banen, armoede, 
kinderarmoede of toegang tot een woning, 
in navolging van de macro-economische 
indicatoren die dienen om de 
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houdbaarheid van de begroting en van het 
sociale model te garanderen;

Or. es

Amendement 79
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. benadrukt dat het 
waarschuwingsmechanisme een signaal 
moet afgeven bij buitensporige 
ongelijkheid, omdat zij samenlevingen 
destabiliseert en een bedreiging vormt 
voor de cohesie en de economische 
prestaties; onderstreept dat een toename 
van de ongelijkheid, zoals die in de EU 
wordt ervaren en gestaafd wordt door de 
landenverslagen in het kader van het 
Europees semester, de democratie ernstig 
bedreigt; wijst op de waarschuwing van 
het IMF en de IAO dat een verdere 
toename van de ongelijkheid in de EU 
onze samenlevingen zou kunnen 
ontwrichten;

Or. en

Amendement 80
Zdzisław Krasnodębski

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de lidstaten om de 
landenspecifieke aanbevelingen ten 
uitvoer te leggen om de groei en de 

6. verzoekt de Commissie om aan het 
Europees Parlement een jaarlijkse evaluatie 
voor te leggen van de voortgang die bij de 
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werkgelegenheid te ondersteunen;
verzoekt de Commissie om aan het 
Europees Parlement een jaarlijkse evaluatie 
voor te leggen van de voortgang die bij de 
daadwerkelijke tenuitvoerlegging van deze 
aanbevelingen is geboekt, welke als bijlage 
bij het jaarlijkse verslag over de groei kan 
worden gevoegd;

daadwerkelijke tenuitvoerlegging van deze 
aanbevelingen is geboekt, welke als bijlage 
bij het jaarlijkse verslag over de groei kan 
worden gevoegd;

Or. pl

Amendement 81
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de lidstaten om de 
landenspecifieke aanbevelingen ten uitvoer 
te leggen om de groei en de 
werkgelegenheid te ondersteunen; verzoekt 
de Commissie om aan het Europees 
Parlement een jaarlijkse evaluatie voor te 
leggen van de voortgang die bij de 
daadwerkelijke tenuitvoerlegging van deze 
aanbevelingen is geboekt, welke als bijlage 
bij het jaarlijkse verslag over de groei kan 
worden gevoegd;

6. verzoekt de lidstaten om de 
landenspecifieke aanbevelingen ten uitvoer 
te leggen om de groei en de 
werkgelegenheid te ondersteunen, in de 
eerste plaats het basisinkomen en het 
gegarandeerde minimuminkomen; 
verzoekt de Commissie om aan het 
Europees Parlement een jaarlijkse evaluatie 
voor te leggen van de voortgang die bij de 
daadwerkelijke tenuitvoerlegging van deze 
aanbevelingen is geboekt, welke als bijlage 
bij het jaarlijkse verslag over de groei kan 
worden gevoegd;

Or. it

Amendement 82
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de lidstaten om de 
landenspecifieke aanbevelingen ten uitvoer 
te leggen om de groei en de 
werkgelegenheid te ondersteunen; verzoekt 
de Commissie om aan het Europees 
Parlement een jaarlijkse evaluatie voor te 
leggen van de voortgang die bij de 
daadwerkelijke tenuitvoerlegging van deze 
aanbevelingen is geboekt, welke als bijlage 
bij het jaarlijkse verslag over de groei kan 
worden gevoegd;

6. verzoekt de lidstaten om de 
landenspecifieke aanbevelingen ten uitvoer 
te leggen om de duurzame groei, de
hoogwaardige werkgelegenheid en de 
sociale cohesie te ondersteunen en om 
vorderingen te boeken ten aanzien van de 
Europa 2020-doelstellingen; verzoekt de 
Commissie om aan het Europees Parlement 
een jaarlijkse evaluatie voor te leggen van 
de voortgang die bij de daadwerkelijke 
tenuitvoerlegging van deze aanbevelingen 
is geboekt, welke als bijlage bij het 
jaarlijkse verslag over de groei kan worden 
gevoegd;

Or. en

Amendement 83
Maria Arena, Hugues Bayet

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de lidstaten om de 
landenspecifieke aanbevelingen ten 
uitvoer te leggen om de groei en de 
werkgelegenheid te ondersteunen;
verzoekt de Commissie om aan het 
Europees Parlement een jaarlijkse evaluatie 
voor te leggen van de voortgang die bij de 
daadwerkelijke tenuitvoerlegging van deze 
aanbevelingen is geboekt, welke als bijlage 
bij het jaarlijkse verslag over de groei kan 
worden gevoegd;

6. verzoekt de Commissie om aan het 
Europees Parlement een jaarlijkse evaluatie 
voor te leggen van de voortgang die bij de 
daadwerkelijke tenuitvoerlegging van deze 
aanbevelingen is geboekt en van de 
effecten ervan op de schulden en tekorten 
alsook op sociale indicatoren, welke als 
bijlage bij het jaarlijkse verslag over de 
groei kan worden gevoegd;

Or. fr

Amendement 84
Sergio Gutiérrez Prieto
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de lidstaten om de 
landenspecifieke aanbevelingen ten uitvoer 
te leggen om de groei en de
werkgelegenheid te ondersteunen; verzoekt 
de Commissie om aan het Europees 
Parlement een jaarlijkse evaluatie voor te 
leggen van de voortgang die bij de 
daadwerkelijke tenuitvoerlegging van deze 
aanbevelingen is geboekt, welke als bijlage 
bij het jaarlijkse verslag over de groei kan 
worden gevoegd;

6. verzoekt de lidstaten om de 
landenspecifieke aanbevelingen ten uitvoer 
te leggen om de groei, het scheppen van 
hoogwaardige werkgelegenheid en de 
sociale cohesie te ondersteunen; verzoekt 
de Commissie om aan het Europees 
Parlement een jaarlijkse evaluatie voor te 
leggen van de voortgang die bij de 
daadwerkelijke tenuitvoerlegging van deze 
aanbevelingen is geboekt, welke als bijlage 
bij het jaarlijkse verslag over de groei kan 
worden gevoegd;

Or. en

Amendement 85
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. herinnert de Commissie eraan dat 
lonen, ofschoon die worden gezien als een 
belangrijk onderdeel van het oplossen van 
de macro-economische 
onevenwichtigheden van de eurozone, niet 
slechts een instrument van economische 
aanpassing zijn, maar bovenal het 
inkomen vormen waar werknemers van 
moeten leven; verzoekt de Commissie 
ervoor te zorgen dat de aanbevelingen op 
loongebied de armoede onder werkenden 
en de loonongelijkheid in de lidstaten niet 
vergroten en niet schadelijk zijn voor 
groepen met een laag inkomen;

Or. en
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Amendement 86
Jérôme Lavrilleux

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Europese Commissie om in 
samenwerking met de EIB de toegang tot 
financieringen in het kader van het 
Europees Fonds voor strategische 
investeringen, in combinatie met het 
Europees Investeringsfonds, te 
vergemakkelijken ten behoeve van de 
KMO, de belangrijkste bron van 
werkgelegenheid in Europa;

7. verzoekt de Europese Commissie om in 
samenwerking met de EIB de toegang tot 
financieringen in het kader van het 
Europees Fonds voor strategische 
investeringen, in combinatie met het 
Europees Investeringsfonds, te 
vergemakkelijken ten behoeve van het 
mkb, dat zorgt voor meer dan 80 % van de 
banen in de EU en de motor is van 
duurzame en inclusieve groei;

Or. fr

Amendement 87
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Europese Commissie om in 
samenwerking met de EIB de toegang tot 
financieringen in het kader van het 
Europees Fonds voor strategische 
investeringen, in combinatie met het 
Europees Investeringsfonds, te 
vergemakkelijken ten behoeve van de 
KMO, de belangrijkste bron van 
werkgelegenheid in Europa;

7. dringt er bij de Commissie op aan om in 
samenwerking met de EIB de toegang tot 
financieringen in het kader van het 
Europees Fonds voor strategische 
investeringen, in combinatie met het 
Europees Investeringsfonds, te 
vergemakkelijken ten behoeve van de 
kmo's, de belangrijkste bron van 
werkgelegenheid in Europa;

Or. it
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Amendement 88
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Europese Commissie om in 
samenwerking met de EIB de toegang tot 
financieringen in het kader van het 
Europees Fonds voor strategische 
investeringen, in combinatie met het 
Europees Investeringsfonds, te 
vergemakkelijken ten behoeve van de 
KMO, de belangrijkste bron van 
werkgelegenheid in Europa;

7. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de EIB de toegang tot 
financieringen in het kader van het 
Europees Fonds voor strategische 
investeringen, in combinatie met het 
Europees Investeringsfonds, te 
vergemakkelijken ten behoeve van de 
kmo's, een steunpilaar bij het scheppen 
van werkgelegenheid in Europa; betreurt 
het dat het Europees Fonds voor 
strategische investeringen geen middelen 
oormerkt voor of zich specifiek richt op 
kmo's en zulks volledig overlaat aan het 
bestuur; verzoekt het Europees Fonds 
voor strategische investeringen de 
bestaande investeringsbeginselen van de 
Unie te eerbiedigen;

Or. en

Amendement 89
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Europese Commissie om in 
samenwerking met de EIB de toegang tot 
financieringen in het kader van het 
Europees Fonds voor strategische 
investeringen, in combinatie met het 
Europees Investeringsfonds, te 
vergemakkelijken ten behoeve van de 
KMO, de belangrijkste bron van 
werkgelegenheid in Europa;

7. verzoekt de Europese Commissie om in 
samenwerking met de EIB de criteria te 
preciseren, die de KMO, de belangrijkste 
bron van werkgelegenheid in Europa, 
moeten toelaten om deel te nemen aan 
investeringen die worden gefinancierd in 
het kader van het Europees Fonds voor 
strategische investeringen, in combinatie 
met het Europees Investeringsfonds; door 
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de selectiecriteria voor projecten samen 
met de deelnamevereisten zo snel mogelijk 
te preciseren, kunnen, ook door de KMO, 
acties worden voorbereid en beter 
gecoördineerd;

Or. pl

Amendement 90
Lampros Fountoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Europese Commissie om in 
samenwerking met de EIB de toegang tot 
financieringen in het kader van het 
Europees Fonds voor strategische 
investeringen, in combinatie met het 
Europees Investeringsfonds, te 
vergemakkelijken ten behoeve van de 
KMO, de belangrijkste bron van 
werkgelegenheid in Europa;

7. verzoekt de Europese Commissie om in 
samenwerking met de EIB de toegang tot 
financieringen in het kader van het 
Europees Fonds voor strategische 
investeringen, in combinatie met het 
Europees Investeringsfonds, te 
vergemakkelijken ten behoeve van de 
KMO, de belangrijkste bron van 
werkgelegenheid in Europa, maar 
daarnaast te zorgen voor toezicht op en 
een goed beheer van de financieringen;

Or. el

Amendement 91
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Europese Commissie om in 
samenwerking met de EIB de toegang tot 
financieringen in het kader van het 
Europees Fonds voor strategische 
investeringen, in combinatie met het 
Europees Investeringsfonds, te 

7. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de EIB de toegang tot 
financieringen in het kader van het 
Europees Fonds voor strategische 
investeringen, in combinatie met het 
Europees Investeringsfonds, te 
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vergemakkelijken ten behoeve van de 
KMO, de belangrijkste bron van 
werkgelegenheid in Europa;

vergemakkelijken ten behoeve van de 
kmo's, de belangrijkste bron van 
werkgelegenheid en van het scheppen van 
werkgelegenheid in Europa; onderstreept 
hoe belangrijk nieuwe groei en het 
scheppen van banen zijn voor de publieke 
acceptatie van het Europees kader voor 
economisch bestuur en roept de 
Commissie derhalve op maatregelen te 
nemen die het vertrouwen in de economie 
doen toenemen en het 
ondernemingsklimaat verbeteren, waarbij 
bijzondere aandacht wordt besteed aan 
kmo's, het terugdringen van de 
bureaucratie en de toegang tot 
financiering;

Or. en

Amendement 92
Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. betreurt de volkomen tegenstrijdige 
houding van de EU door de liberalisering 
van de diensten op te leggen, maar 
tegelijkertijd veeleisende normen uit te 
breiden die het mkb op de knieën brengen 
in plaats van bescherming bieden;

Or. fr

Amendement 93
Emilian Pavel

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is van mening dat het kader voor 
economisch bestuur moet bijdragen tot 
het scheppen van het juiste klimaat in 
Europa om ondernemerschap te 
bevorderen, met namen onder jongeren; 
is bezorgd over het feit dat het aandeel 
van kmo's in de werkgelegenheid tijdens 
de crisis is afgenomen;

Or. en

Amendement 94
Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. stelt vast dat het mkb een 
onuitputtelijke bron van werkgelegenheid 
vormt, maar dat zijn financiële problemen 
in verband met de huidige economische 
situatie ten grondslag liggen aan de 
stijging van de werkloosheid;

Or. fr

Amendement 95
Emilian Pavel

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. merkt op dat het verlagen van de 
belasting op arbeid kan bijdragen tot het 
stimuleren van groei en het vergroten van 
de werkgelegenheid;
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Or. en

Amendement 96
Guillaume Balas

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de lidstaten, ten einde te 
streven naar een doeltreffender en 
gerichter begrotingsbeleid, hun 
arbeidsmarkt en hun systemen van sociale 
bescherming te blijven moderniseren; 
moedigt hen met het oog hierop aan om 
hun optimale praktijken met elkaar te 
delen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 97
Jérôme Lavrilleux

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de lidstaten, ten einde te 
streven naar een doeltreffender en gerichter 
begrotingsbeleid, hun arbeidsmarkt en hun 
systemen van sociale bescherming te 
blijven moderniseren; moedigt hen met het 
oog hierop aan om hun optimale praktijken 
met elkaar te delen;

8. verzoekt de lidstaten, teneinde te streven 
naar een doeltreffender en gerichter 
begrotingsbeleid, hun arbeidsmarkt en hun 
systemen van sociale bescherming te 
blijven moderniseren; moedigt hen met het 
oog hierop aan om hun optimale praktijken 
met elkaar te delen; herinnert er 
bovendien aan dat de optimale integratie 
van de Europese arbeidsmarkten een 
doelstelling op de middellange termijn 
blijft om sociale vooruitgang in een 
evenwichtige, competitieve omgeving te 
bevorderen;

Or. fr
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Amendement 98
Zdzisław Krasnodębski

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de lidstaten, ten einde te 
streven naar een doeltreffender en gerichter 
begrotingsbeleid, hun arbeidsmarkt en hun 
systemen van sociale bescherming te 
blijven moderniseren; moedigt hen met het 
oog hierop aan om hun optimale praktijken 
met elkaar te delen;

8. verzoekt de lidstaten, ten einde te 
streven naar een doeltreffender en gerichter 
begrotingsbeleid, hun arbeidsmarkt en hun 
systemen van sociale bescherming te 
blijven moderniseren; de modernisering 
mag echter niet beperkt blijven tot het 
verlagen van de standaarden voor 
bescherming van de werknemersrechten 
en de reductie van de sociale zekerheid;
moedigt de lidstaten met het oog hierop 
aan om hun praktijken met elkaar te delen;

Or. pl

Amendement 99
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de lidstaten, ten einde te 
streven naar een doeltreffender en gerichter 
begrotingsbeleid, hun arbeidsmarkt en hun 
systemen van sociale bescherming te 
blijven moderniseren; moedigt hen met het 
oog hierop aan om hun optimale praktijken 
met elkaar te delen;

8. dringt er bij de lidstaten op aan, 
teneinde te streven naar een doeltreffender 
en gerichter begrotingsbeleid, hun 
arbeidsmarkt en hun systemen van sociale 
bescherming, zoals het basisinkomen en 
het gegarandeerde minimuminkomen, te 
blijven moderniseren; moedigt hen met het 
oog hierop aan om hun optimale praktijken 
met elkaar te delen;

Or. it
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Amendement 100
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de lidstaten, ten einde te 
streven naar een doeltreffender en 
gerichter begrotingsbeleid, hun 
arbeidsmarkt en hun systemen van sociale 
bescherming te blijven moderniseren; 
moedigt hen met het oog hierop aan om 
hun optimale praktijken met elkaar te 
delen;

8. verzoekt de lidstaten, teneinde te streven 
naar een doeltreffender begrotingsbeleid, 
naar terugdringing van de armoede en 
naar versterking van de billijke mobiliteit, 
de verbetering van hun arbeidsmarkt en 
hun systemen van sociale bescherming 
beter te coördineren en te voorkomen dat 
de in deze sector uitgevoerde structurele 
hervormingen de arbeidsnormen 
ondermijnen en de toegang tot passende 
sociale bescherming – een universeel 
recht en een voorwaarde om meer 
egalitaire samenlevingen te creëren –
belemmeren; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten met het oog hierop om hun 
optimale praktijken met elkaar te delen en 
om het wederzijds leren ook op regionaal 
en lokaal niveau te bevorderen;

Or. en

Amendement 101
Maria Arena, Hugues Bayet

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de lidstaten, ten einde te 
streven naar een doeltreffender en gerichter 
begrotingsbeleid, hun arbeidsmarkt en hun 
systemen van sociale bescherming te 
blijven moderniseren; moedigt hen met het 
oog hierop aan om hun optimale praktijken 
met elkaar te delen;

8. verzoekt de lidstaten, teneinde te streven 
naar een doeltreffender en gerichter beleid, 
dat zij het blijven moderniseren van hun 
arbeidsmarkt en hun systemen van sociale 
bescherming koppelen aan het behoud van 
de kwaliteit van banen en van sociale 
bescherming, die bijdragen tot sociale 
samenhang, concurrentievermogen en 
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weerstand tegen economische en 
financiële crises; moedigt hen met het oog 
hierop aan om hun optimale praktijken met 
elkaar te delen;

Or. fr

Amendement 102
Lampros Fountoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de lidstaten, ten einde te 
streven naar een doeltreffender en gerichter 
begrotingsbeleid, hun arbeidsmarkt en hun 
systemen van sociale bescherming te 
blijven moderniseren; moedigt hen met het 
oog hierop aan om hun optimale praktijken 
met elkaar te delen;

8. verzoekt de lidstaten, ten einde te 
streven naar een doeltreffender en gerichter 
begrotingsbeleid, hun arbeidsmarkt en hun 
systemen van sociale bescherming te 
blijven moderniseren; moedigt hen met het 
oog hierop aan om hun optimale praktijken 
met elkaar te delen, te investeren in 
mensen en blijk te geven van Europese 
solidariteit;·

Or. el

Amendement 103
Enrique Calvet Chambon

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de lidstaten, ten einde te 
streven naar een doeltreffender en 
gerichter begrotingsbeleid, hun 
arbeidsmarkt en hun systemen van sociale 
bescherming te blijven moderniseren; 
moedigt hen met het oog hierop aan om 
hun optimale praktijken met elkaar te 
delen;

8. verzoekt de lidstaten hun arbeidsmarkt 
en hun systemen van sociale bescherming 
te blijven moderniseren; moedigt hen met 
het oog hierop aan om hun optimale 
praktijken met elkaar te delen;
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Or. es

Amendement 104
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de lidstaten, ten einde te 
streven naar een doeltreffender en gerichter 
begrotingsbeleid, hun arbeidsmarkt en hun 
systemen van sociale bescherming te 
blijven moderniseren; moedigt hen met het 
oog hierop aan om hun optimale praktijken 
met elkaar te delen;

8. verzoekt de lidstaten, teneinde te streven 
naar een doeltreffender en gerichter 
begrotingsbeleid, hun arbeidsmarkt, hun 
onderwijsstelsels en hun systemen van 
sociale bescherming te blijven 
moderniseren door middel van structurele 
hervormingen die zorgen voor een betere 
afstemming tussen vaardigheden en 
banen; moedigt hen met het oog hierop aan 
om hun optimale praktijken met elkaar te 
delen;

Or. en

Amendement 105
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de lidstaten, ten einde te 
streven naar een doeltreffender en 
gerichter begrotingsbeleid, hun 
arbeidsmarkt en hun systemen van sociale 
bescherming te blijven moderniseren;
moedigt hen met het oog hierop aan om 
hun optimale praktijken met elkaar te 
delen;

8. verzoekt de lidstaten, teneinde te streven 
naar een doeltreffender begrotingsbeleid en 
naar versterking van de billijke mobiliteit 
op de interne arbeidsmarkt, de 
modernisering van hun arbeidsmarkt en 
hun systemen van sociale bescherming 
beter te coördineren en te voorkomen dat 
de in deze sector uitgevoerde structurele 
hervormingen de arbeidsnormen 
ondermijnen en de toegang tot passende 
sociale bescherming – een universeel 
recht en een voorwaarde om meer 
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egalitaire samenlevingen te creëren –
belemmeren;

Or. en

Amendement 106
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de lidstaten, ten einde te 
streven naar een doeltreffender en gerichter 
begrotingsbeleid, hun arbeidsmarkt en hun 
systemen van sociale bescherming te 
blijven moderniseren; moedigt hen met het 
oog hierop aan om hun optimale praktijken 
met elkaar te delen;

8. verzoekt de lidstaten om prioriteit te 
blijven verlenen aan sociale 
vraagstukken, door goedbetaalde banen 
met rechten te bevorderen en de sociale 
zekerheid uit te breiden voor iedereen; 
moedigt hen met het oog hierop aan om 
hun optimale praktijken met elkaar te 
delen;

Or. pt

Amendement 107
Georgi Pirinski

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. wijst op de voorstellen om de 
lidstaten actief te betrekken bij de 
uitvoering van het plan van de heer 
Juncker via de ontwikkeling van een 
Europees kader dat de uitgaven aan 
onderwijs, onderzoek en ontwikkeling en 
beroepsopleiding uitsluit van de nationale 
tekortdoelstellingen;

Or. en
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Amendement 108
Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. betreurt dat de EU zichzelf 
geenszins de middelen voor 
modernisering verschaft, aangezien uit 
zijn aanbevelingen feitelijk een echte 
sociologische neergang voortvloeit;

Or. fr

Amendement 109
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. betreurt dat de Commissie er in 
haar pogingen om te komen tot een 
evenwichtig begrotingsbeleid voor heeft 
gekozen geen acht te slaan op het belang 
van de systemen van sociale bescherming 
als belangrijke instrumenten voor het 
stabiliseren van de economie en de 
samenleving;

Or. en

Amendement 110
Maria Arena, Hugues Bayet

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

8 bis. stelt voor loonvoeten te vrijwaren 
tegen verplichtingen die het kader voor 
economisch bestuur meebrengt, ten 
minste op de via collectieve 
overeenkomsten onderhandelde niveaus;

Or. fr

Amendement 111
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. verzoekt de Commissie de in het 
two-pack opgenomen 
vrijwaringsclausules inzake loon, die het 
recht om te onderhandelen en actie te 
ondernemen waarborgen, uit te breiden 
naar alle bestaande instrumenten van de 
Europese economische regelgeving; 
verzoekt de sociale partners de 
looncoördinatie in de eurozone op te 
schroeven om onevenwichtigheden te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 112
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. moedigt de lidstaten, in het licht van de 
urgente situatie inzake de 

9. doet een beroep op de lidstaten om de 
urgente situatie inzake de 
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jeugdwerkloosheid, aan om de beschikbare 
middelen op doeltreffende en gerichte 
wijze in te zetten dankzij de invoering van 
het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 
beveelt tevens aan om de 
grensoverschrijdende mobiliteit te steunen
middels de ontwikkeling van het EURES-
portaal als een bemiddelaar van banen 
voor jongeren;

jeugdwerkloosheid aan te pakken dankzij 
de invoering van het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en 
door alle beschikbare middelen op 
synergetische, doeltreffende en gerichte 
wijze in te zetten; moedigt ter 
ondersteuning van de werkgelegenheid 
voor jongeren ook grensoverschrijdende 
mobiliteit aan, die middels de 
ontwikkeling van het EURES-portaal 
steeds een gerichte beroepsmogelijkheid 
moet zijn, als alternatief voor de nationale 
beroepsmogelijkheden, die in elk geval 
moeten worden gegarandeerd;

Or. it

Amendement 113
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. moedigt de lidstaten, in het licht van de 
urgente situatie inzake de 
jeugdwerkloosheid, aan om de beschikbare 
middelen op doeltreffende en gerichte 
wijze in te zetten dankzij de invoering van 
het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 
beveelt tevens aan om de 
grensoverschrijdende mobiliteit te steunen 
middels de ontwikkeling van het EURES-
portaal als een bemiddelaar van banen voor 
jongeren;

9. moedigt de lidstaten, in het licht van de 
urgente situatie inzake de 
jeugdwerkloosheid, aan om de beschikbare 
middelen op doeltreffende en gerichte 
wijze in te zetten dankzij de invoering van 
het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en 
op die manier vraag en aanbod op de 
interne markt te bevorderen; beveelt 
tevens aan om de grensoverschrijdende 
mobiliteit te steunen middels de 
ontwikkeling van het EURES-portaal als 
een bemiddelaar van banen voor jongeren;

Or. it

Amendement 114
Maria Arena, Hugues Bayet
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Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. moedigt de lidstaten, in het licht van de 
urgente situatie inzake de 
jeugdwerkloosheid, aan om de beschikbare 
middelen op doeltreffende en gerichte 
wijze in te zetten dankzij de invoering van 
het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 
beveelt tevens aan om de 
grensoverschrijdende mobiliteit te steunen 
middels de ontwikkeling van het EURES-
portaal als een bemiddelaar van banen voor 
jongeren;

9. moedigt de Commissie aan de lidstaten, 
in het licht van de urgente situatie inzake 
de jeugdwerkloosheid, toe te staan de 
beschikbare middelen op doeltreffende en 
gerichte wijze in te zetten, aan de hand 
van nauwkeurige, regelmatige 
richtsnoeren voor de invoering van het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 
beveelt tevens aan om de 
grensoverschrijdende mobiliteit te steunen 
middels de ontwikkeling van het EURES-
portaal als een bemiddelaar van banen voor 
jongeren;

Or. fr

Amendement 115
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. moedigt de lidstaten, in het licht van de 
urgente situatie inzake de 
jeugdwerkloosheid, aan om de beschikbare 
middelen op doeltreffende en gerichte 
wijze in te zetten dankzij de invoering van
het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 
beveelt tevens aan om de 
grensoverschrijdende mobiliteit te steunen 
middels de ontwikkeling van het EURES-
portaal als een bemiddelaar van banen voor 
jongeren;

9. moedigt de lidstaten, in het licht van de 
urgente situatie inzake de 
jeugdwerkloosheid, aan om de beschikbare 
middelen op doeltreffende en gerichte 
wijze in te zetten dankzij investeringen in 
menselijk kapitaal en in het bijzonder in 
onderwijs, met bijzondere aandacht voor 
het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in 
regio's die het meest door werkloosheid 
zijn getroffen; beveelt tevens aan om de 
grensoverschrijdende mobiliteit te steunen 
middels de ondersteuning van 
grensoverschrijdende partnerschappen en
de ontwikkeling van het EURES-portaal 
als een bemiddelaar van banen voor 
jongeren;
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Or. pl

Amendement 116
Lampros Fountoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. moedigt de lidstaten, in het licht
van de urgente situatie inzake de 
jeugdwerkloosheid, aan om de beschikbare 
middelen op doeltreffende en gerichte 
wijze in te zetten dankzij de invoering 
van het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief;
beveelt tevens aan om de 
grensoverschrijdende mobiliteit te steunen 
middels de ontwikkeling van het EURES-
portaal als een bemiddelaar van banen voor 
jongeren;

9. moedigt de lidstaten, in het licht van 
de urgente situatie inzake de 
jeugdwerkloosheid, aan om de beschikbare 
middelen op doeltreffende en gerichte 
wijze in te zetten en stimulansen te 
bieden voor het scheppen van banen in de 
lidstaten waar het werkloosheidsniveau 
bijzonder hoog is;

Or. el

Amendement 117
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. moedigt de lidstaten, in het licht van de 
urgente situatie inzake de 
jeugdwerkloosheid, aan om de beschikbare 
middelen op doeltreffende en gerichte 
wijze in te zetten dankzij de invoering van 
het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 
beveelt tevens aan om de 
grensoverschrijdende mobiliteit te steunen 
middels de ontwikkeling van het EURES-
portaal als een bemiddelaar van banen voor 
jongeren;

9. moedigt de lidstaten, in het licht van de 
urgente situatie inzake de 
jeugdwerkloosheid, aan om de beschikbare 
middelen op doeltreffende en gerichte 
wijze in te zetten dankzij de invoering van 
het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, 
betere benutting van beroepsopleiding als 
instrument om de kansen op de 
arbeidsmarkt te vergroten en betere 
afstemming tussen vaardigheden en 
banen; beveelt tevens aan om de 
grensoverschrijdende mobiliteit te steunen 
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middels de ontwikkeling van het EURES-
portaal als een bemiddelaar van banen voor 
jongeren;

Or. en

Amendement 118
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner, Jutta 
Steinruck, Maria João Rodrigues

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. moedigt de lidstaten, in het licht van de 
urgente situatie inzake de 
jeugdwerkloosheid, aan om de 
beschikbare middelen op doeltreffende en 
gerichte wijze in te zetten dankzij de 
invoering van het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief;
beveelt tevens aan om de 
grensoverschrijdende mobiliteit te steunen 
middels de ontwikkeling van het EURES-
portaal als een bemiddelaar van banen voor 
jongeren;

9. dringt er bij de lidstaten op aan alle 
financiële middelen die in het kader van 
het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 
beschikbaar zijn, maximaal en op 
doeltreffende en gerichte wijze in te zetten 
in het licht van de urgente situatie inzake 
de jeugdwerkloosheid; acht het in dit 
verband essentieel dat de bijdragen van de 
lidstaten aan de medefinanciering van 
jongerenwerkgelegenheidsmaatregelen, 
zoals de jongerengarantie, uit te sluiten 
van de berekening van de nationale 
tekorten; verzoekt de Commissie te komen 
met voorstellen om de 
grensoverschrijdende mobiliteit verder te 
steunen, waaronder middels de versterking
van het EURES-portaal als een belangrijke 
bemiddelaar van banen voor jongeren;

Or. en

Amendement 119
Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

9 bis. merkt op dat het EURES-portaal in 
geen enkel opzicht als een bemiddelaar 
van banen fungeert, maar alleen 
neerkomt op een verplaatsing van het 
gebrek aan werkgelegenheid;

Or. fr

Amendement 120
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 a. moedigt de lidstaten aan om in het 
licht van de vergrijzende maatschappij en 
de hervormingen van de pensioenstelsels 
prioriteit te geven aan maatregelen ten 
behoeve van oudere werknemers; roept de 
Commissie op om de criteria voor het 
gebruik van Europese middelen voor 
oudere werknemers te preciseren en de 
controle hierover te vergroten, en meer 
maatregelen te nemen ter bevordering van 
werkgelegenheid voor ouderen;

Or. pl

Amendement 121
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. stelt met grote bezorgdheid vast dat 
de langdurige werkloosheid tijdens de 
crisis is verdubbeld; merkt voorts op dat 
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deze toename nog sterker was onder 
laaggeschoolde werknemers; verzoekt de 
Commissie in haar beleid en in haar 
landenspecifieke aanbevelingen aandacht 
te besteden aan de bestrijding van de 
langdurige werkloosheid;

Or. en

Amendement 122
Emilian Pavel

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. stelt met grote bezorgdheid vast dat 
de langdurige werkloosheid in de loop van 
de crisis is verdubbeld; merkt voorts op 
dat deze toename nog sterker was onder 
laaggeschoolde werknemers; verzoekt de 
Commissie in haar beleid en in haar 
landenspecifieke aanbevelingen aandacht 
te besteden aan de bestrijding van de 
langdurige werkloosheid;

Or. en

Amendement 123
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. is van mening dat de toenemende 
ongelijkheid in Europa de hoogste 
prioriteit moet krijgen in het economisch 
kader van de Unie; is van mening dat 
verdubbeling van de inspanningen voor 
het scheppen van meer hoogwaardige 
banen in Europa een van de beste 
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manieren is om de toenemende 
ongelijkheid aan te pakken;

Or. en

Amendement 124
Emilian Pavel

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. is van mening dat de toenemende 
ongelijkheid in Europa de hoogste 
prioriteit moet krijgen in het economisch 
kader van de Unie; is van mening dat 
verdubbeling van de inspanningen voor 
het scheppen van meer hoogwaardige 
banen in Europa een van de beste 
manieren is om de toenemende 
ongelijkheid aan te pakken;

Or. en

Amendement 125
Guillaume Balas

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. beveelt, met het oog op het versterken
van de democratische controle, aan om het 
Europees Parlement, de nationale 
parlementen en de sociale partners meer te
betrekken bij de economische dialoog 
tussen de lidstaten en de Europese 
Commissie.

10. beveelt, met het oog op het 
waarborgen van de volledige 
democratische controle van de procedure 
van het Europees semester, aan om het 
Europees Parlement, de nationale 
parlementen en de sociale partners meer te 
betrekken bij de economische dialoog 
tussen de lidstaten en de Europese 
Commissie.

Or. fr
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Amendement 126
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. beveelt, met het oog op het versterken 
van de democratische controle, aan om 
het Europees Parlement, de nationale 
parlementen en de sociale partners meer te 
betrekken bij de economische dialoog 
tussen de lidstaten en de Europese
Commissie.

10. onderstreept de noodzaak om het 
Europees Parlement, de nationale 
parlementen en de sociale partners meer te 
betrekken bij de economische dialoog 
tussen de lidstaten en de Commissie om 
het democratisch toezicht op het Europese 
proces te garanderen.

Or. it

Amendement 127
Jérôme Lavrilleux

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. beveelt, met het oog op het versterken 
van de democratische controle, aan om het 
Europees Parlement, de nationale 
parlementen en de sociale partners meer te 
betrekken bij de economische dialoog 
tussen de lidstaten en de Europese 
Commissie.

10. beveelt, met het oog op het versterken 
van de democratische controle en het 
verkleinen van de toenemende kloof 
tussen de Europese instellingen en de 
burgers van de EU, aan om het Europees 
Parlement, de nationale parlementen en de 
sociale partners meer te betrekken bij de 
economische dialoog tussen de lidstaten en 
de Europese Commissie.

Or. fr

Amendement 128
Jérôme Lavrilleux

Ontwerpadvies
Paragraaf 10
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Ontwerpadvies Amendement

10. beveelt, met het oog op het versterken 
van de democratische controle, aan om het 
Europees Parlement, de nationale 
parlementen en de sociale partners meer te 
betrekken bij de economische dialoog 
tussen de lidstaten en de Europese 
Commissie.

beveelt, met het oog op het versterken van 
de democratische controle, aan om het 
Europees Parlement, de nationale 
parlementen, het maatschappelijk 
middenveld en de sociale partners meer te 
betrekken bij de economische dialoog 
tussen de lidstaten en de Europese 
Commissie.

Or. fr

Amendement 129
Zdzisław Krasnodębski

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. beveelt, met het oog op het versterken 
van de democratische controle, aan om het 
Europees Parlement, de nationale 
parlementen en de sociale partners meer 
te betrekken bij de economische dialoog 
tussen de lidstaten en de Europese 
Commissie.

10. wijst op het deficit aan democratische 
controle van het Europees kader voor 
economisch bestuur; eist dat de nationale 
parlementen en ook de sociale partners en 
het Europees Parlement actief worden 
ingeschakeld in dit proces.

Or. pl

Amendement 130
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. beveelt, met het oog op het versterken 
van de democratische controle, aan om het 
Europees Parlement, de nationale 
parlementen en de sociale partners meer te 
betrekken bij de economische dialoog

10. beveelt, met het oog op het versterken 
van de democratische 
verantwoordingsplicht van het 
economisch bestuur en op het vergroten 
van de kwaliteit en het eigenaarschap van 
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tussen de lidstaten en de Europese
Commissie.

het semesterproces, aan om het Europees 
Parlement, de nationale parlementen, de 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld en de sociale partners op 
nationaal en EU-niveau meer te betrekken 
bij de gehele semestercyclus tussen de 
lidstaten en de Commissie; wijst erop dat 
een betekenisvolle en structurele 
raadpleging van belanghebbenden uit het 
maatschappelijk middenveld niet alleen de 
democratische legitimiteit van het proces 
zou vergroten en de kans dat burgers de 
hervormingen aanvaarden en dat deze 
met succes worden uitgevoerd, zou doen 
toenemen, maar ook de empirische basis 
van de evaluatie van hervormingen kan 
versterken.

Or. en

Amendement 131
Ulla Tørnæs, Marian Harkin, Martina Dlabajová, Renate Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. beveelt, met het oog op het versterken 
van de democratische controle, aan om het 
Europees Parlement, de nationale 
parlementen en de sociale partners meer te 
betrekken bij de economische dialoog 
tussen de lidstaten en de Europese 
Commissie.

10. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 132
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Ontwerpadvies
Paragraaf 10
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Ontwerpadvies Amendement

10. beveelt, met het oog op het versterken 
van de democratische controle, aan om het 
Europees Parlement, de nationale 
parlementen en de sociale partners meer te 
betrekken bij de economische dialoog 
tussen de lidstaten en de Europese
Commissie.

10. beveelt, met het oog op het versterken 
van de democratische 
verantwoordingsplicht en op het vergroten 
van de kwaliteit en het eigenaarschap van 
het semesterproces, aan om het Europees 
Parlement, de nationale parlementen, de 
organisaties van het maatschappelijk
middenveld en de sociale partners op 
nationaal en EU-niveau meer te betrekken 
bij de gehele semestercyclus tussen de 
lidstaten en de Commissie.

Or. en

Amendement 133
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Maria João Rodrigues

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. beveelt, met het oog op het versterken 
van de democratische controle, aan om het 
Europees Parlement, de nationale 
parlementen en de sociale partners meer te 
betrekken bij de economische dialoog 
tussen de lidstaten en de Europese 
Commissie.

10. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 134
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. herhaalt zijn verzoek aan de 
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Commissie en de Raad om een 
interinstitutionele overeenkomst te sluiten 
met het Europees Parlement om de rol 
van het Parlement in het gehele 
semesterproces volledig te garanderen;

Or. en

Amendement 135
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. dringt erop aan de verordeningen 
betreffende het economische bestuur te 
herzien en de onderstaande aanpassingen 
aan het verloop van het Europees 
semester aan te brengen:

a) voor de publicatie van de jaarlijkse 
groeianalyse dient de Europese 
Commissie in debat te treden met de 
vertegenwoordigers van het Europees 
Parlement over de daarin geformuleerde 
globale richtsnoeren;

b) na de publicatie van de jaarlijkse 
groeianalyse en voor het debat erover in 
de Europese Raad moeten er trialogen
plaatsvinden tussen de drie instellingen 
om afspraken te maken over het 
economisch en het 
werkgelegenheidskader en het sociaal 
beleid;

c) na de goedkeuring van het verslag over 
de jaarlijkse groeianalyse en voor het 
debat erover in de Europese Raad moeten 
er trialogen plaatsvinden tussen de drie 
instellingen om afspraken te maken over 
het economisch kader, de 
werkgelegenheid en het sociaal beleid;

Or. es
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Amendement 136
Emilian Pavel

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. is van mening dat de sociale 
partners zowel op Europees als op 
nationaal niveau een grotere rol moeten 
krijgen in het Europees kader voor 
economisch bestuur; is van mening dat 
een dergelijke versterkte rol de 
democratische legitimiteit van het kader 
voor economisch bestuur zou vergroten en 
de rechten van de burgers zou 
waarborgen;

Or. en

Amendement 137
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 ter. de lidstaten moeten voor januari 
ten minste hun nationale parlementen op 
de hoogte brengen van de inhoud van hun 
NHP en SCP; samen met hun 
programma's dienen zij het verslag van 
het parlementaire debat over deze 
programma's in te dienen; zonder dit 
verslag moet de Commissie het NHP en 
SCP terugsturen en ervan uitgaan dat 
deze niet zijn voorgesteld, waarna de 
daarvoor in het twopack en het sixpack 
voorziene procedure wordt opgestart; in 
ieder geval raadt het EP aan dat de 
nationale parlementen niet alleen in 
kennis worden gesteld van het NHP en 
SCP, maar deze ook moeten goedkeuren;
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Or. es

Amendement 138
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 quater. dringt erop aan dat de lidstaten 
een verslag met daarin het advies van de 
belangrijkste sociale organisaties en het 
maatschappelijk middenveld als verplichte 
bijlage bij het NHP en SCP moeten 
voegen;

Or. es

Amendement 139
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 quinquies. dringt erop aan dat er 
tussen de voorstelling van de jaarlijkse 
groeianalyse en de Europese Raad van 
maart, alsook voor de Europese Raad 
tijdens dewelke de landenspecifieke 
aanbevelingen worden goedgekeurd, een 
debat plaatsvindt tussen de Commissie, de 
Raad en het Europees Parlement in 
aanwezigheid van de sociale organisaties 
en het maatschappelijk middenveld op 
Europees niveau;

Or. es
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Amendement 140
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 sexies. dringt erop aan dat nationale 
werkgelegenheidsprogramma's waarbij 
het beleid ter bevordering van de 
werkgelegenheid, arbeidsmarkten, 
kwaliteit van de banen, toereikendheid 
van de salarissen en flexibiliteit en 
bescherming van het arbeidsrecht wordt 
geëvalueerd, een verplicht onderdeel 
worden van het Europees semester;

Or. es


