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NL In verscheidenheid verenigd NL

4.3.2020 A9-0025/17

Amendement 17
Dennis Radtke
namens de PPE-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. neemt kennis van de jaarlijkse 
strategie voor duurzame groei (ASGS) 
voor 2020 en van 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; herinnert 
eraan dat gezonde overheidsfinanciën van 
essentieel belang zijn om duurzaamheid, 
sociale integratie en het welzijn van de 
bevolking te waarborgen;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/18

Amendement 18
Dennis Radtke
namens de PPE-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. neemt kennis van de opname van 
de EPSR in de ASGS 2020; benadrukt dat 
het sociale scorebord een rol speelt in het 
Europees Semester; verzoekt de 
Commissie voort te bouwen op de 
bestaande indicatoren en het scorebord te 
versterken; 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;
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Or. en
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4.3.2020 A9-0025/19

Amendement 19
Dennis Radtke
namens de PPE-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 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. vindt het jammer dat er in het 
kader van het Europees Semester niet een 
nog ruimer genderperspectief en nog 
andere indicatoren zijn opgenomen, en 
vraagt de Commissie de 
gendergelijkheidsindex te beschouwen als 
een van de instrumenten van het 
Europees Semester om toe te zien op de 
vorderingen op het gebied van de 
doelstellingen inzake werkgelegenheid en 
de sociale doelstellingen, en de 
gendereffecten van macro-economisch 
beleid te erkennen;

30. stelt vast dat het in het Europees 
Semester ontbreekt aan een ruimer 
genderperspectief en vraagt de Commissie 
toe te zien op de vorderingen op het gebied 
van de doelstellingen inzake 
werkgelegenheid en de sociale 
doelstellingen;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/20

Amendement 20
Dennis Radtke
namens de PPE-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 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten te zorgen voor adequate en 
rechtvaardige sociale en ecologische 
investeringen in een echte “rechtvaardige 
transitie” evenals in de tenuitvoerlegging 
van de EPSR en de verwezenlijking van de 
SDG’s; is ingenomen met de openbare 
raadpleging van de Commissie die tot doel 
heeft de mogelijke koersen voor de 
ontwikkeling van Europese 
begrotingsregels te evalueren;

45. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten te zorgen voor levensvatbare, 
adequate en rechtvaardige sociale en 
ecologische investeringen in een echte 
“rechtvaardige transitie” evenals in de 
tenuitvoerlegging van de EPSR en de 
verwezenlijking van de SDG’s;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/21

Amendement 21
Dennis Radtke
namens de PPE-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 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. merkt op dat de EU nog steeds 
kampt met sociale problemen die het 
gevolg zijn van de financiële en 
economische crisis en van een aantal 
daaropvolgende beleidsbeslissingen; 
onderstreept dat de binnenlandse vraag 
moet worden aangezwengeld door middel 
van toekomstgerichte investeringen en dat 
evenwichtige structurele hervormingen 
moeten worden aangemoedigd, rekening 
houdend met de budgettaire gevolgen 
hiervan op korte termijn en met de 
ecologische, economische en sociale 
effecten op lange termijn; benadrukt dat 
verantwoorde hervormingen moeten 
stoelen op solidariteit, integratie en sociale 
rechtvaardigheid, zodat ieders 
levensstandaard erop vooruitgaat en de 
bevolking achter de transitie staat;

47. merkt op dat de EU nog steeds 
kampt met sociale problemen die het 
gevolg zijn van de staatsschuldencrisis en 
van een aantal daaropvolgende 
beleidsbeslissingen; onderstreept dat 
evenwichtige structurele hervormingen 
moeten worden aangemoedigd; verzoekt 
de Commissie een regelgevend kader te 
creëren dat particuliere investeringen 
ondersteunt en daarbij rekening te houden 
met de fiscale gevolgen op korte termijn en 
met de ecologische, economische en 
sociale effecten op lange termijn; 
benadrukt dat verantwoorde hervormingen 
moeten stoelen op solidariteit, integratie en 
sociale rechtvaardigheid, zodat ieders 
levensstandaard erop vooruitgaat en de 
bevolking achter de transitie staat;

Or. en


