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6.3.2019 A8-0162/5

Amendement 5
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina
namens de GUE/NGL-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
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat hoewel het aantal 
mensen dat risico loopt op armoede of 
sociale uitsluiting (AROPE) nu 22,5 % 
bedraagt en overwegende dat, hoewel dit 
onder het niveau ligt van voor de crisis, de 
Europa 2020-doelstelling om het aantal 
AROPE met 20 miljoen te verlagen nog 
lang niet gehaald is; overwegende dat het 
AROPE-percentage voor kinderen blijft 
afnemen, maar nog steeds onaanvaardbaar 
hoog is; overwegende dat het AROPE-
percentage voor kinderen uit 
eenoudergezinnen tweemaal zo hoog ligt 
als het gemiddelde voor alle kinderen; 
overwegende dat een hoog niveau van 
ongelijkheid de output van de economie en 
het potentieel voor duurzame groei doet 
dalen;

J. overwegende dat hoewel het aantal 
mensen dat risico loopt op armoede of 
sociale uitsluiting (AROPE) nu 22,5 % 
bedraagt en overwegende dat, hoewel dit 
onder het niveau ligt van voor de crisis, de 
Europa 2020-doelstelling om het aantal 
AROPE met 20 miljoen te verlagen nog 
lang niet gehaald is; overwegende dat in 
2007 meer dan 100 miljoen mensen 
werden bedreigd met armoede of sociale 
uitsluiting; overwegende dat het AROPE-
percentage voor kinderen blijft afnemen, 
maar nog steeds onaanvaardbaar hoog is; 
overwegende dat het AROPE-percentage 
voor kinderen uit eenoudergezinnen 
tweemaal zo hoog ligt als het gemiddelde 
voor alle kinderen; overwegende dat een 
hoog niveau van ongelijkheid de output 
van de economie en het potentieel voor 
duurzame groei doet dalen;

Or. en
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6.3.2019 A8-0162/6

Amendement 6
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina
namens de GUE/NGL-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 

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; 
pleit er in dit verband voor investeringen 
in banen van goede kwaliteit, sociale 
bescherming en sociale inclusie niet in 
aanmerking te nemen bij de berekening 
van de tekorten in het kader van het 
stabiliteits- en groeipact; 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 
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gemeenschappelijke strategie; 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;

Or. en
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6.3.2019 A8-0162/7

Amendement 7
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina
namens de GUE/NGL-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 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij de Commissie en alle 
lidstaten op aan een begin te maken met de 
regulering van nieuwe vormen van werk 
en/of een dergelijke regulering te 
versterken; uit in deze context zijn 
bezorgdheid over de dekking van atypische 
werkenden en zelfstandigen, die vaak geen 
volledige toegang hebben tot het systeem 
van sociale bescherming; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om maatregelen 
te ontwikkelen en te bevorderen waarvan is 
bewezen dat ze leiden tot een vermindering 
van zwartwerk, zodat de arbeidsrechten 
van huishoudelijk en zorgpersoneel kunnen 
worden erkend en de 
arbeidsomstandigheden kunnen worden 
verbeterd;

21. dringt er bij de Commissie en alle 
lidstaten op aan een begin te maken met de 
regulering van nieuwe vormen van werk 
en/of een dergelijke regulering te 
versterken; uit in deze context zijn 
bezorgdheid over de dekking van atypische 
werkenden en zelfstandigen, die vaak geen 
volledige toegang hebben tot het systeem 
van sociale bescherming; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om maatregelen 
te ontwikkelen en te bevorderen waarvan is 
bewezen dat ze leiden tot een vermindering 
van zwartwerk, zodat de arbeidsrechten 
van huishoudelijk en zorgpersoneel kunnen 
worden erkend en de 
arbeidsomstandigheden kunnen worden 
verbeterd; verzoekt de lidstaten en de 
Commissie nulurencontracten te 
verbieden;

Or. en


