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9.2.2017 A8-0386/2 

Amendement  2 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, rapporteurs 

 

Verslag A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het 

Verdrag van Lissabon 

2014/2249(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  – onder verwijzing naar zijn resolutie van 

donderdag 19 januari 2017 over de 

Europese pijler van sociale rechten1, 

________________ 

1 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0010. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/3 

Amendement  3 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, rapporteurs 

 

Verslag A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het 

Verdrag van Lissabon 

2014/2249(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging V 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

V. overwegende dat de institutionele 

structuur van de EMU moet worden 

omgezet in een doeltreffend en 

democratisch economisch bestuur, 

waarbij het Parlement en de Raad als 

gelijkwaardige medewetgevers optreden, 

de Commissie als uitvoerende macht 

optreedt, de nationale parlementen de 

maatregelen van de nationale regeringen op 

Europees niveau beter controleren, het 

Europees Parlement de besluitvorming op 

EU-niveau nauwlettend in het oog houdt, 

en het Hof van Justitie een grotere rol 

krijgt; 

V. overwegende dat de institutionele 

structuur van de EMU doeltreffender en 

democratischer gemaakt moet worden, 

waarbij het Parlement en de Raad als 

gelijkwaardige medewetgevers optreden, 

de Commissie als uitvoerende macht 

optreedt, de nationale parlementen de 

maatregelen van de nationale regeringen op 

Europees niveau beter controleren, het 

Europees Parlement de besluitvorming op 

EU-niveau nauwlettend in het oog houdt, 

en het Hof van Justitie een grotere rol 

krijgt; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/4 

Amendement  4 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, rapporteurs 

 

Verslag A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het 

Verdrag van Lissabon 

2014/2249(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging AH 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

AH. overwegende dat de versterking van 

de interne markt gepaard moet gaan met 

een betere coördinatie van het 

begrotingsbeleid; 

AH. overwegende dat de versterking van 

de interne markt gepaard moet gaan met 

een betere coördinatie van het 

belastingbeleid; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/5 

Amendement  5 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, rapporteurs 

 

Verslag A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het 

Verdrag van Lissabon 

2014/2249(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging AU 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

AU. overwegende dat de overeenkomst die 

de staatshoofden en regeringsleiders 

ondertekend hebben het recht bevat om de 

EMU verder te verdiepen, en dat enkel het 

Verenigd Koninkrijk vrijgesteld is van 

verdere politieke integratie; overwegende 

dat dit geen afbreuk doet aan het Verdrag 

van Lissabon en de rechten en plichten 

van de lidstaten en de instellingen, 

inclusief de volledige wetgevingsrechten 

van het Europees Parement op basis van 

een voorstel dat de Commissie uitwerkt 

wanneer de uitslag van het referendum 

bekend is; 

Schrappen 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/6 

Amendement  6 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, rapporteurs 

 

Verslag A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het 

Verdrag van Lissabon 

2014/2249(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is van oordeel dat intergouvernementele 

oplossingen alleen een uiterste 

noodoplossing mogen zijn, onder strikte 

voorwaarden, met name eerbiediging van 

de Uniewetgeving, de doelstelling van het 

verdiepen van de Europese integratie en 

het openstaan voor toetreding door niet-

deelnemende lidstaten, en meent dat deze 

zo snel mogelijk vervangen moeten worden 

door Unieprocedures, zelfs op gebieden 

waar niet alle lidstaten aan de voorwaarden 

voor deelname voldoen, teneinde de Unie 

in staat te stellen haar taken uit te voeren 

binnen één enkel institutioneel kader; 

verzet zich in dit verband tegen de 

oprichting van nieuwe instellingen buiten 

het kader van de Unie, en blijft streven 

naar de opname van het ESM in de 

Uniewetgeving, mits het Europees 

Parlement voor passend toezicht zorgt, 

alsook naar opname van de relevante 

bepalingen van het begrotingspact, zoals 

bedoeld in het TSCG zelf, op basis van een 

beoordeling van de ervaringen bij de 

tenuitvoerlegging ervan; 

7. is van oordeel dat intergouvernementele 

oplossingen alleen een uiterste 

noodoplossing mogen zijn, onder strikte 

voorwaarden, met name eerbiediging van 

de Uniewetgeving, de doelstelling van het 

verdiepen van de Europese integratie en 

het openstaan voor toetreding door niet-

deelnemende lidstaten, en meent dat deze 

zo snel mogelijk vervangen moeten worden 

door Unieprocedures, zelfs op gebieden 

waar niet alle lidstaten aan de voorwaarden 

voor deelname voldoen, teneinde de Unie 

in staat te stellen haar taken uit te voeren 

binnen één enkel institutioneel kader; 

verzet zich in dit verband tegen de 

oprichting van nieuwe instellingen buiten 

het kader van de Unie, en blijft streven 

naar de opname van het ESM in de 

Uniewetgeving, mits er voor passende 

democratische verantwoording gezorgd 

wordt, alsook naar opname van de 

relevante bepalingen van het 

begrotingspact, zoals bedoeld in het TSCG 

zelf, op basis van een beoordeling van de 

ervaringen bij de tenuitvoerlegging ervan; 

benadrukt dat de huidige besluitvorming 

en begrotingsverplichtingen niet van 

elkaar gescheiden mogen worden; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/7 

Amendement  7 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, rapporteurs 

 

Verslag A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het 

Verdrag van Lissabon 

2014/2249(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

31. is van oordeel dat het mogelijk is de 

functies van de voorzitter van de 

Eurogroep en de commissaris voor 

Economische en Financiële Zaken samen 

te voegen, en stelt in dit geval voor dat de 

voorzitter van de Commissie deze 

commissaris benoemt tot vicevoorzitter 

van de Commissie; is van oordeel dat deze 

commissaris voor Economische en 

Financiële Zaken net als de commissaris 

voor Mededinging alle nodige middelen en 

bevoegdheden moet krijgen voor de 

toepassing en handhaving van het huidige 

kader voor economische governance en 

"EU-minister van Financiën" genoemd 

kan worden zodra de begrotingscapaciteit 

en een Europees Monetair Fonds 

opgericht zijn; 

31. is van oordeel dat het mogelijk is de 

functies van de voorzitter van de 

Eurogroep en de commissaris voor 

Economische en Financiële Zaken samen 

te voegen, en stelt in dit geval voor dat de 

voorzitter van de Commissie deze 

commissaris benoemt tot vicevoorzitter 

van de Commissie; is van oordeel dat deze 

commissaris, zodra de 

begrotingscapaciteit en een Europees 

Monetair Fonds opgericht zijn, alle 

nodige middelen en bevoegdheden kan 

krijgen voor de toepassing en handhaving 

van het huidige kader voor economische 

governance en voor de optimalisering van 

de ontwikkeling van de eurozone in 

samenwerking met de ministers van 

financiën van de lidstaten van de 

eurozone, zoals is uiteengezet in het 

verslag over een begrotingscapaciteit voor 

de eurozone; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/8 

Amendement  8 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, rapporteurs 

 

Verslag A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het 

Verdrag van Lissabon 

2014/2249(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

32. wijst op de noodzaak om de 

kaderovereenkomst over de betrekkingen 

tussen het Europees Parlement en de 

Europese Commissie te wijzigen, zodat de 

voorzitter van de Commissie wettelijk 

verplicht is gebruik te maken van 

zijn/haar recht om het ontslag van de EU-

minister van Financiën te vragen op 

grond van artikel 17, lid 6, VEU, als het 

Europees Parlement hiertoe beslist met 

een meerderheid van zijn leden; 

Schrappen 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/9 

Amendement  9 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, rapporteurs 

 

Verslag A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het 

Verdrag van Lissabon 

2014/2249(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

40. dringt aan op het verzekeren van betere 

coördinatie en vertegenwoordiging van de 

EU/de eurozone in het Internationaal 

Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank 

en andere internationale financiële 

instellingen, en wijst erop dat artikel 138, 

lid 2, VWEU een juridische basis verschaft 

voor de goedkeuring van maatregelen om 

een gezamenlijke vertegenwoordiging van 

de EU/de eurozone in de internationale 

financiële instellingen en conferenties te 

waarborgen; 

40. dringt aan op het verzekeren van betere 

coördinatie en, waar mogelijk, 

vertegenwoordiging van de EU/de 

eurozone in internationale financiële 

instellingen, en wijst erop dat artikel 138, 

lid 2, VWEU een juridische basis verschaft 

voor de goedkeuring van maatregelen om 

een gezamenlijke vertegenwoordiging van 

de EU/de eurozone in de internationale 

financiële instellingen en conferenties te 

waarborgen; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/10 

Amendement  10 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, rapporteurs 

 

Verslag A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het 

Verdrag van Lissabon 

2014/2249(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 53 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

53. pleit voor verdere institutionele 

hervormingen om de EMU van een 

effectief en democratisch economisch 

bestuur te voorzien, met verbeterde 

kwaliteiten en geïntegreerd binnen het 

institutionele kader van de Unie, waarbij de 

Commissie optreedt als de uitvoerende 

macht en het Parlement en de Raad als 

gezamenlijke wetgevers; 

53. pleit voor verdere institutionele 

hervormingen om de EMU doeltreffender 

en democratischer te maken, met 

verbeterde kwaliteiten om geïntegreerd te 

worden binnen het institutionele kader van 

de Unie, waarbij de Commissie optreedt als 

de uitvoerende macht en het Parlement en 

de Raad als gezamenlijke wetgevers; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/11 

Amendement  11 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, rapporteurs 

 

Verslag A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het 

Verdrag van Lissabon 

2014/2249(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 58 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

58. vraagt dat een kader wordt vastgesteld 

voor een ordelijke procedure voor de 

afhandeling van niet-betaalde 

staatsschulden om artikel 125 VWEU te 

verzoenen met bestaande stabilisatie-

instrumenten, zoals het ESM; 

Schrappen 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/12 

Amendement  12 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, rapporteurs 

 

Verslag A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het 

Verdrag van Lissabon 

2014/2249(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 61 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

61. brengt in herinnering dat er reeds 

mechanismen voor economische dialoog 

bestaan, met name via de totstandkoming 

van de "economische dialoog" in het kader 

van de sixpack- en twopack-wetgeving; is 

van mening dat dit een effectief instrument 

is waarmee het Parlement een grotere rol in 

de onderhandelingen in het kader van het 

Europees semester toebedeeld kan krijgen, 

waardoor de dialoog tussen het Parlement, 

de Raad, de Commissie en de Eurogroep 

versterkt kan worden, en stelt voor de rol 

van toezichthouder van het Parlement te 

formaliseren door middel van een 

Interinstitutioneel Akkoord (IIA); 

benadrukt dat de democratische 

legitimiteit van de semesterprocedure zal 

worden vergroot door een IIA, omdat het 

Parlement en de Raad daardoor globale 

richtsnoeren voor het economisch beleid 

en richtsnoeren voor het 

werkgelegenheidsbeleid zullen kunnen 

bepalen, hetgeen ervoor zal zorgen dat het 

Parlement zinvol en regelmatig toezicht 

kan uitoefenen op de procedure; 

benadrukt in dit verband dat de 

Commissie zich ertoe kan verbinden 

ontwerpaanbevelingen met betrekking tot 

het Europees semester voor de aanneming 

ervan aan het Parlement te bezorgen; is 

voorts van oordeel dat informatie over de 

61. brengt in herinnering dat er reeds 

mechanismen voor economische dialoog 

bestaan, met name via de totstandkoming 

van de "economische dialoog" in het kader 

van de sixpack- en twopack-wetgeving; is 

van mening dat dit een effectief instrument 

is waarmee het Parlement een grotere rol in 

het kader van het Europees semester 

toebedeeld kan krijgen, waardoor de 

dialoog tussen het Parlement, de Raad, de 

Commissie en de Eurogroep versterkt kan 

worden, en stelt voor de rol van 

toezichthouder van het Parlement te 

formaliseren door middel van een 

Interinstitutioneel Akkoord (IIA), zoals het 

Parlement reeds meerdere malen heeft 

verzocht; verwelkomt en stimuleert 

bovendien de betrokkenheid van nationale 

parlementen op nationaal niveau en 

samenwerking tussen nationale 

parlementen en het Europees Parlement in 

het kader van het Europees semester en 

voor economische governance meer in het 

algemeen, bijvoorbeeld via de "Europese 

Parlementaire Week" en de "Conferentie 

over artikel 13"; is daarnaast van mening 

dat de betrokkenheid van de sociale 

partners in het Europees semester verbeterd 

kan worden; 
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onderhandeling en monitoring van 

macro-economische 

aanpassingsprogramma's in principe niet 

vertrouwelijk behandeld dient te worden; 

verwelkomt en stimuleert bovendien de 

betrokkenheid van nationale parlementen 

op nationaal niveau en samenwerking 

tussen nationale parlementen en het 

Europees Parlement in het kader van het 

Europees semester en voor economische 

governance meer in het algemeen, 

bijvoorbeeld via de "Europese 

Parlementaire Week" en de "Conferentie 

over artikel 13"; is daarnaast van mening 

dat de betrokkenheid van de sociale 

partners in het Europees semester verbeterd 

kan worden; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/13 

Amendement  13 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, rapporteurs 

 

Verslag A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het 

Verdrag van Lissabon 

2014/2249(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 62 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

62. is van mening dat er vóór de 

voorjaarsbijeenkomst van de Europese 

Raad een gedegen algemene beoordeling 

van de begrotingssituaties en -

vooruitzichten in de EU en de gehele 

eurozone, van de individuele lidstaten in 

de eurozone en van alle leden van het 

begrotingspact moet gebeuren, waarbij 

ervoor wordt gezorgd dat de individuele 

lidstaten verplicht zijn om te voldoen aan 

de vereisten van het sixpack en het 

twopack; 

Schrappen 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/14 

Amendement  14 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, rapporteurs 

 

Verslag A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het 

Verdrag van Lissabon 

2014/2249(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 65 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

65. kijkt met belangstelling uit naar het 

verslag van de groep op hoog niveau 

inzake de eigen middelen;  wenst terug te 

komen tot de letter en de geest van de 

Verdragen en het huidige systeem van 

eigen middelen, dat werkt aan de hand van 

contributies die gebaseerd zijn op het bruto 

nationaal inkomen (bni), te veranderen in 

een systeem op basis van echte eigen 

middelen voor de EU en uiteindelijk een 

begroting voor de eurozone, waarvoor 

verschillende ideeën bestaan, zoals een 

hervormde btw, een belasting op 

financiële transacties (BFT), een 

koolstofheffing, deelname aan een 

gemeenschappelijke geconsolideerde 

heffingsgrondslag voor de 

vennootschapsbelasting, een Europese 

vermogensbelasting en opbrengsten 

afkomstig van andere bronnen, 

waaronder het emissiehandelssysteem of 

de opbrengsten van de ECB; 

65. is ingenomen met het verslag van de 

Groep op hoog niveau inzake eigen 

middelen; wenst terug te komen tot de 

letter en de geest van de Verdragen en het 

huidige systeem van eigen middelen, dat 

werkt aan de hand van contributies die 

gebaseerd zijn op het bruto nationaal 

inkomen (bni), te veranderen in een 

systeem op basis van echte eigen middelen 

voor de EU en uiteindelijk een begroting 

voor de eurozone, waarvoor verschillende 

ideeën bestaan; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/15 

Amendement  15 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, rapporteurs 

 

Verslag A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het 

Verdrag van Lissabon 

2014/2249(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 67 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

67. stelt voor om een begroting van de 

eurozone in te voeren met ontvangsten die 

afkomstig zijn uit de lidstaten die de euro 

als valuta voeren, en deze ontvangsten, in 

overeenstemming met artikel 21 van 

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012, 

te bestemmen voor uitgaven die 

uitsluitend kunnen worden gebruikt in de 

lidstaten die de euro als valuta voeren; is 

van mening dat dergelijke ontvangsten de 

invoering noodzakelijk maken van nieuwe 

"eigen inkomsten" die worden 

gefinancierd door de lidstaten die de euro 

als valuta voeren; herinnert eraan dat 

bestemmingsontvangsten in de zin van 

artikel 21 van Verordening (EU, 

Euratom) nr. 966/2012 niet vallen onder 

het toepassingsgebied van de MFK-

verordening of de door die verordening 

vastgestelde maxima; 

Schrappen 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/16 

Amendement  16 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, rapporteurs 

 

Verslag A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het 

Verdrag van Lissabon 

2014/2249(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 71 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

71. neemt kennis van de verschillende 

voorstellen voor de oprichting van een 

begrotingscapaciteit in de eurozone; merkt 

op dat in deze voorstellen verschillende 

functies toebedeeld worden aan deze 

capaciteit en dat hun ontwerp uiteenloopt 

(bijvoorbeeld een convergentie-instrument 

met aan voorwaarden verbonden steun 

voor structurele hervormingen of een 

schokabsorptiemechanisme); brengt in 

herinnering dat het Parlement erop 

aandringt deze capaciteit te ontwikkelen 

binnen het kader van de EU; 

71. neemt kennis van de verschillende 

voorstellen voor de oprichting van een 

begrotingscapaciteit in de eurozone; merkt 

op dat in deze voorstellen verschillende 

functies toebedeeld worden aan deze 

capaciteit en dat hun ontwerp uiteenloopt; 

brengt in herinnering dat het Parlement 

erop aandringt deze capaciteit te 

ontwikkelen binnen het kader van de EU; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/17 

Amendement  17 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, rapporteurs 

 

Verslag A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het 

Verdrag van Lissabon 

2014/2249(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 73 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

73. herinnert aan de oprichting van de 

Europese toezichthoudende autoriteiten 

en de bankenunie; roept op om verder te 

werken op het gebied van staatsschuld en 

om de veerkracht van de EMU ten 

aanzien van economische schokken en 

speculatief gedrag op de markt voor 

overheidsobligaties te vergroten; roept op 

tot de invoering van maatregelen om 

asymmetrische schokken op te vangen en 

convergentie tussen de lidstaten te 

bevorderen, waarbij permanente fiscale 

overdrachten evenwel voorkomen moeten 

worden, in overeenstemming met artikel 

125 en artikel 136, lid 3, VWEU; 

Schrappen 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/18 

Amendement  18 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, rapporteurs 

 

Verslag A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het 

Verdrag van Lissabon 

2014/2249(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

74. pleit voor de opname van het Europees 

stabiliteitsmechanisme in het juridisch 

kader van de Unie, mits het Europees 

Parlement voor passend toezicht zorgt; 

74. pleit voor de opname van het Europees 

stabiliteitsmechanisme in het juridisch 

kader van de Unie, mits er sprake is van 

een passende democratische 

verantwoordingsplicht; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/19 

Amendement  19 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, rapporteurs 

 

Verslag A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het 

Verdrag van Lissabon 

2014/2249(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 95 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

95. benadrukt dat de rechten van 

werknemers gewaarborgd moeten worden, 

met name het recht op vrij verkeer alsook 

sociale rechten, en dat de relevante 

rechtsinstrumenten zoals vastgesteld in 

titels IV, IX en X en in het EU-Handvest 

van de grondrechten ten volle benut 

moeten worden, teneinde een stabiele 

sociale basis voor de Unie te verzekeren; 

verwijst in dit verband met name naar de 

rechten die voortvloeien uit Richtlijn 

2004/38/EG betreffende het recht van vrij 

verkeer en verblijf op het grondgebied van 

de lidstaten voor de burgers van de Unie en 

hun familieleden; 

95. benadrukt dat de rechten van 

werknemers gewaarborgd moeten worden, 

met name het recht op vrij verkeer alsook 

sociale rechten, en dat de relevante 

rechtsinstrumenten zoals vastgesteld in 

titels IV, IX en X en in het EU-Handvest 

van de grondrechten ten volle benut 

moeten worden, teneinde een stabiele 

sociale basis voor de Unie te verzekeren; 

verwijst in dit verband met name naar de 

rechten die voortvloeien uit Richtlijn 

2004/38/EG betreffende het recht van vrij 

verkeer en verblijf op het grondgebied van 

de lidstaten voor de burgers van de Unie en 

hun familieleden en Verordening (EU) nr. 

492/2011 betreffende het vrije verkeer van 

werknemers binnen de Unie; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/20 

Amendement  20 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, rapporteurs 

 

Verslag A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het 

Verdrag van Lissabon 

2014/2249(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 97 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

97. benadrukt dat het het idee van een 

minimumloon, dat door iedere lidstaat 

wordt bepaald, moet worden gepromoot en 

dat nagegaan moet worden welke opties er 

zijn voor een stelsel voor 

minimumwerkloosheidsuitkeringen, 

waarvoor het bestaan van 

gemeenschappelijke regels en voorwaarden 

voor een EU-arbeidsmarkt noodzakelijk 

zou zijn, en stelt voor om onder de huidige 

bepalingen van het Verdrag een richtlijn 

inzake werknemersmobiliteit vast te stellen 

om nog steeds bestaande barrières voor 

werknemers te verminderen; 

97. benadrukt dat het idee van een 

minimumloon, dat door iedere lidstaat 

wordt bepaald, moet worden gepromoot en 

is van oordeel dat het onderzoeken van 

mogelijkheden voor een stelsel voor 

minimumwerkloosheidsuitkeringen, het 

bestaan van gemeenschappelijke regels en 

voorwaarden voor een EU-arbeidsmarkt 

noodzakelijk zou maken, en stelt voor om 

onder de huidige bepalingen van het 

Verdrag een wetgevingsvoorstel inzake 

werknemersmobiliteit vast te stellen om 

nog steeds bestaande barrières voor 

werknemers te verminderen; 

Or. en 

 

 


