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Amendement 1
Marian Harkin
namens de ALDE-Fractie

Verslag A8-0162/2019
Marian Harkin
Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en 
werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019
(2018/2120(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. merkt op dat de EU nog steeds te 
kampen heeft met structurele problemen 
die dringend moeten worden aangepakt; 
erkent dat bezuinigingsmaatregelen niet 
passend zijn om duurzame oplossingen 
voor deze problemen tot stand te brengen; 
onderstreept dat het van cruciaal belang is 
om de binnenlandse vraag aan te 
zwengelen door publieke en private 
investeringen, evenals sociaal en 
economisch evenwichtige structurele 
hervormingen te bevorderen die de 
ongelijkheid verminderen en inclusieve 
banen van goede kwaliteit, duurzame groei, 
sociale investeringen en verantwoorde 
consolidatie van de overheidsfinanciën 
bevorderen en op die manier bijdragen tot 
het waarborgen van een gunstig traject naar 
grotere cohesie en een klimaat van 
opwaartse sociale convergentie ten 
behoeve van het bedrijfsleven en de 
overheidsdiensten, met het oog op het 
scheppen van meer banen van goede 
kwaliteit, waarbij de sociale en de 
economische dimensie met elkaar in 
evenwicht worden gehouden; benadrukt 
dat deze prioriteiten slechts kunnen worden 
verwezenlijkt als investeren in menselijk 
kapitaal prioriteit krijgt als 
gemeenschappelijke strategie;

18. merkt op dat de EU nog steeds te 
kampen heeft met structurele problemen 
die dringend moeten worden aangepakt; 
erkent dat bezuinigingsmaatregelen alleen 
niet passend zijn om duurzame oplossingen 
voor deze problemen tot stand te brengen; 
onderstreept dat het van cruciaal belang is 
om de binnenlandse vraag aan te 
zwengelen door publieke en private 
investeringen, evenals sociaal en 
economisch evenwichtige structurele 
hervormingen te bevorderen die de 
ongelijkheid verminderen en inclusieve 
banen van goede kwaliteit, duurzame groei, 
sociale investeringen en verantwoorde 
consolidatie van de overheidsfinanciën 
bevorderen en op die manier bijdragen tot 
het waarborgen van een gunstig traject naar 
grotere cohesie en een klimaat van 
opwaartse sociale convergentie ten 
behoeve van het bedrijfsleven en de 
overheidsdiensten, met het oog op het 
scheppen van meer banen van goede 
kwaliteit, waarbij de sociale en de 
economische dimensie met elkaar in 
evenwicht worden gehouden; benadrukt 
dat deze prioriteiten slechts kunnen worden 
verwezenlijkt als investeren in menselijk 
kapitaal prioriteit krijgt als 
gemeenschappelijke strategie;
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