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NL In verscheidenheid verenigd NL

4.3.2020 A9-0025/1

Amendement 1
Guido Reil, Roman Haider
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en 
werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse duurzamegroeianalyse 2020
(2019/2212(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de jaarlijkse 
strategie voor duurzame groei (ASGS) 
voor 2020 en met het streven van de 
Commissie om de huidige aanpak van het 
Europees semester aan te vullen met de 
SDG’s en de doelstellingen van de 
Europese Green Deal; onderstreept dat de 
nieuwe groeistrategie van de EU zal 
moeten bijdragen tot het scheppen van 
duurzame kwaliteitsbanen en tot meer 
innovatie en een grotere competitiviteit en 
productiviteit, zal moeten zorgen voor 
maximale voordelen op het vlak van 
gezondheid, levenskwaliteit en veerkracht, 
en zal moeten streven naar een circulaire 
en koolstofneutrale economie; wijst 
nogmaals op de noodzaak om 
duurzaamheid, sociale integratie en het 
welzijn van de bevolking centraal te 
stellen in de economische beleidsvorming 
van de EU en ervoor te zorgen dat sociale, 
ecologische en economische 
doelstellingen dezelfde prioriteit krijgen;

1. onderstreept dat elke groeistrategie 
zal moeten bijdragen tot het scheppen van 
duurzame kwaliteitsbanen en tot meer 
innovatie en een grotere competitiviteit en 
productiviteit, zal moeten zorgen voor 
maximale voordelen op het vlak van 
gezondheid, levenskwaliteit en veerkracht;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/2

Amendement 2
Guido Reil, Roman Haider
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en 
werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse duurzamegroeianalyse 2020
(2019/2212(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie om EU-
specifieke doelstellingen en 
kernindicatoren met betrekking tot de 
SDG’s vast te stellen, met als doel de 
huidige en toekomstige uitdagingen voor 
de EU op het gebied van werkgelegenheid 
en sociale zaken weer te geven, de 
doeltreffendheid van beleidsbeslissingen 
te meten en te zorgen voor gerichtere 
financiering en een degelijke en 
coherente follow-up van de Europa 2020-
strategie;

2. wijst erop dat de arbeidsmarkten in 
de lidstaten en zelfs in regio's binnen de 
lidstaten in vele opzichten verschillen en 
dat ook gebruik wordt gemaakt van 
verschillende kaders, waarbij moet 
worden opgemerkt dat deze kaders van 
oudsher regionaal en nationaal zijn 
ontwikkeld langs specifieke lijnen, die 
nauw verbonden zijn met de tradities van 
de bestaande socialebeschermingsstelsels; 
wijst erop dat het van deze verschillende 
kaders in elk van deze verschillende 
arbeidsmarkten afhangt welke 
maatregelen op lokaal, regionaal of 
nationaal niveau vereist zijn om de 
werkgelegenheid bij de verschillende 
bevolkingsgroepen te bevorderen en de 
werkloosheid te verminderen;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/3

Amendement 3
Guido Reil, Roman Haider
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en 
werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse duurzamegroeianalyse 2020
(2019/2212(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verheugt zich over de opname van 
de EPSR in de ASGS 2020; zou graag 
zien dat rechtvaardigheid en sociale 
rechten even belangrijk zijn in het nieuwe 
economische model als ecologische 
duurzaamheid en macro-economische 
stabiliteit; benadrukt de essentiële rol van 
het sociale scorebord in het Europees 
Semester; verzoekt de Commissie voort te 
bouwen op de bestaande indicatoren en 
het scorebord te versterken door er 
aanvullende indicatoren en duidelijke 
doelen in op te nemen die alle twintig 
beginselen van de EPSR weerspiegelen, 
zoals inclusieve toegang tot onderwijs, 
gezondheid, voeding, werkgelegenheid, 
huisvesting en de handhaving van sociale 
rechten, en te garanderen dat dergelijke 
indicatoren op uitgesplitste basis worden 
geanalyseerd (bijvoorbeeld voor kinderen, 
jongeren, senioren, migranten, 
mindervaliden en volgens gender); 
verzoekt de Commissie de diversiteit van 
de nationale socialezekerheidsstelsels en 
arbeidsmarktmodellen te waarborgen en 
met een sociaal actieplan te komen om de 
EPSR en het herziene Europees Sociaal 
Handvest verder uit te voeren door middel 
van specifieke maatregelen op het 
passende niveau;

3. benadrukt dat sociaal beleid en 
sociale bescherming een exclusieve 
bevoegdheid van de lidstaten moeten zijn 
en blijven; verzet zich tegen alle pogingen 
om het sociaal beleid en de 
socialebeschermingsstelsels van de 
lidstaten op verschillende gebieden te 
standaardiseren;
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Or. en
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4.3.2020 A9-0025/4

Amendement 4
Guido Reil, Roman Haider
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en 
werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse duurzamegroeianalyse 2020
(2019/2212(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. pleit ervoor dat de ministers voor 
sociale zaken, gezondheid en milieu op 
het niveau van de Raad meer worden 
betrokken bij het Europees Semester; 
betreurt dat veel landspecifieke 
aanbevelingen (LSA’s) helemaal niet of 
slechts onvolledig zijn uitgevoerd; 
verzoekt de lidstaten om alle LSA’s ten 
uitvoer te leggen, inclusief die met 
betrekking tot werkgelegenheid en sociale 
kwesties;

4. benadrukt dat gemeenschappelijke 
uitdagingen en doelstellingen niet mogen 
leiden tot een gemeenschappelijk 
Europees werkgelegenheidsbeleid; is van 
mening dat het beleid inzake de 
arbeidsmarkt en werkgelegenheid onder 
de uitsluitende bevoegdheid van de 
lidstaten moet vallen, en verwerpt 
bijgevolg de landspecifieke aanbevelingen 
van de Commissie;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/5

Amendement 5
Guido Reil, Roman Haider
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en 
werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse duurzamegroeianalyse 2020
(2019/2212(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met de raadpleging 
van sociale partners door de Commissie 
over een EU-kader voor minimumlonen; 
verzoekt de Commissie op basis van de 
resultaten van de raadpleging 
maatregelen te nemen voor meer sociale 
convergentie; pleit voor adequate 
minimumlonen, boven de armoedegrens, 
door middel van collectieve 
overeenkomsten of nationale wetgeving, in 
overeenstemming met wat in de lidstaten 
gebruikelijk is en met inachtneming van de 
autonomie van nationale sociale partners 
en goed werkende modellen voor 
collectieve onderhandeling; dringt aan op 
een gecoördineerde aanpak op EU-niveau 
om ongezonde loonkostenconcurrentie te 
vermijden en opwaartse sociale 
convergentie voor iedereen te bevorderen;

7. herinnert eraan dat eender welk 
besluit over de vaststelling van 
minimumlonen een prerogatief van de 
lidstaten is; moedigt de lidstaten aan 
ervoor te zorgen dat mensen die werken 
een loon verdienen dat hen in staat stelt in 
hun land een fatsoenlijk leven te leiden; 
pleit voor adequate minimumlonen, boven 
de armoedegrens, door middel van 
collectieve overeenkomsten of nationale 
wetgeving, in overeenstemming met wat in 
de lidstaten gebruikelijk is en met 
inachtneming van de autonomie van 
nationale sociale partners en goed 
werkende modellen voor collectieve 
onderhandeling;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/6

Amendement 6
Guido Reil, Roman Haider
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en 
werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse duurzamegroeianalyse 2020
(2019/2212(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. geeft nogmaals uiting aan zijn 
bezorgdheid over het hoge aantal mensen 
dat is blootgesteld aan het risico op 
armoede en sociale uitsluiting; is met name 
bezorgd over de hoge percentages van 
kinderarmoede en armoede onder 
werkenden; verzoekt de Commissie een 
uitgebreide, op geïntegreerde, actieve 
inclusie gebaseerde EU-strategie tegen 
armoede voor te leggen en een Europese 
kindergarantie op te zetten, met 
toereikende financiering en goed 
ontworpen ondersteunende diensten, met 
als doel te garanderen dat elk kind gratis 
toegang heeft tot gezondheidszorg, 
onderwijs en kinderopvang van hoge 
kwaliteit, en tot fatsoenlijke huisvesting en 
degelijke voeding;

10. geeft nogmaals uiting aan zijn 
bezorgdheid over het hoge aantal mensen 
dat is blootgesteld aan het risico op 
armoede en sociale uitsluiting; is met name 
bezorgd over de hoge percentages van 
kinderarmoede en armoede onder 
werkenden; onderstreept dat 
kinderarmoede veel verschillende 
oorzaken heeft en dat relevante kwesties 
zoals gezondheidszorg, onderwijs, 
kinderopvang, voeding en huisvesting 
onder de bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid van de lidstaten 
vallen; moedigt de lidstaten aan om 
kinderarmoede prioritair aan te pakken 
en gebruik te maken van de bestaande 
financiële instrumenten zoals het 
Europees Sociaal Fonds en het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/7

Amendement 7
Guido Reil, Roman Haider
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en 
werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse duurzamegroeianalyse 2020
(2019/2212(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept het belang van meer 
financiering voor de minstbedeelden in het 
kader van het Europees Sociaal Fonds Plus, 
als een essentieel element van de Europese 
solidariteit en als een manier om de ergste 
vormen van armoede in de EU, zoals 
voedselgebrek en kinderarmoede, te 
bestrijden; benadrukt dat de financiering 
van de Europese kindergarantie niet ten 
koste van de bestaande financiële 
instrumenten mag gaan;

11. onderstreept het belang van meer 
financiering voor de minstbedeelden in het 
kader van het Europees Sociaal Fonds Plus, 
als een essentieel element van de Europese 
solidariteit en als een manier om de ergste 
vormen van armoede in de EU, zoals 
voedselgebrek en kinderarmoede, te 
bestrijden; 

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/8

Amendement 8
Guido Reil, Roman Haider
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en 
werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse duurzamegroeianalyse 2020
(2019/2212(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. vraagt om een nieuw EU-kader 
voor nationale strategieën voor de 
integratie van de Roma, met concrete 
doelstellingen;

Schrappen

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/9

Amendement 9
Guido Reil, Roman Haider
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en 
werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse duurzamegroeianalyse 2020
(2019/2212(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat er in alle lidstaten 
minimuminkomensregelingen bestaan, in 
diverse vormen, om mensen in nood een 
minimum aan sociale bescherming en een 
vangnet te bieden; onderstreept dat 
minimuminkomensregelingen niet mogen 
worden verward met het concept van een 
basisinkomen voor iedereen; verzoekt de 
Commissie een vergelijkende studie te 
verrichten naar de verschillende 
minimuminkomensregelingen in de 
lidstaten en hieruit de beste praktijken te 
filteren met het oog op de presentatie van 
een kader op dit gebied; benadrukt dat het 
minimuminkomen moet gepaard gaan met 
actieve integratiemaatregelen;

13. merkt op dat er in alle lidstaten 
minimuminkomensregelingen bestaan, in 
diverse vormen, om mensen in nood een 
minimum aan sociale bescherming en een 
vangnet te bieden; onderstreept dat 
minimuminkomensregelingen niet mogen 
worden verward met het concept van een 
basisinkomen voor iedereen; benadrukt dat 
het minimuminkomen moet gepaard gaan 
met actieve integratiemaatregelen;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/10

Amendement 10
Guido Reil, Roman Haider
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en 
werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse duurzamegroeianalyse 2020
(2019/2212(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. vraagt de Commissie en de lidstaten 
om een krachtdadig en globaal optreden, in 
de vorm van een actieplan voor het 
aanpakken van het tekort aan betaalbare 
huisvesting, slechte en niet-toegankelijke 
huisvesting, en uitsluiting van huisvesting; 
wijst op de toename van het aantal 
uitzettingen en dringt er bij de lidstaten op 
aan dit probleem aan te pakken;

14. maakt zich zorgen om het stijgende 
aantal daklozen in de meeste lidstaten; 
vraagt de Commissie en de lidstaten om 
een krachtdadig en globaal optreden, in de 
vorm van een actieplan voor het aanpakken 
van het tekort aan betaalbare huisvesting, 
slechte en niet-toegankelijke huisvesting, 
en uitsluiting van huisvesting;

Or. en


